Houseman / Runner - Parttime
Ben jij de betrouwbare en enthousiaste collega die wij zoeken? Ben jij in staat om zeer fysiek en zwaar
werk te verrichten? Laat jij alles wat je schoonmaakt weer glimmen? En ben jij ook altijd bezig om je
gasten in de watten te leggen? Dan ben jij de collega die ons Housekeeping team in Hotel Vondel moet
komen versterken!
Hoe ziet jou dag eruit? Als Houseman / Runner draag je zorg voor het schoonhouden van het hotel. Jij
verzorgt de uitstraling van het gehele hotel, waardoor je onze gasten thuis laat voelen in een nette
omgeving. Daarnaast laat jij de publieke ruimtes waar de gangen, trappenhuizen, het terras, openbare
toiletten en het restaurant tot behoren weer glimmen. Jij hebt ook sterke armspieren waardoor je het
ontvangst van het linnen uitstekend kan verzorgen en alle medewerkers voorziet van de materialen die
zij nodig hebben om het hotel en de kamers schoon te houden. Alsook het verzorgen van extra wensen
(items) zoals extra bedden die tijdig in de kamers geplaatst moeten worden. Onze nieuwe collega houdt
van structuur en organiseert zelfstandig het magazijn. Jij ondersteunt het Housekeeping team en maakt
indien nodig ook kamers schoon.

Wie zoeken wij?
Onze nieuwe collega is betrouwbaar, enthousiast en maakt graag onderdeel uit van een team. Jij vindt
het fanatisch om in een hotelomgeving te werken en hebt oog voor detail. Daarnaast ben je zoals eerder
vernoemd in staat om zwaar en fysiek werk te verrichten. Jij, onze collegiale en nauwkeurige collega
hebt ook ervaring met schoonmaken in hotels en restaurants.

Wat bieden wij jou?
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij
 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels
 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling
 Collectieve bedrijfsfitness
 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont
 Interne doorgroeimogelijkheden
 Interne en externe trainingsmogelijkheden
 Sportevenementen
 Een geweldige werkplek omgeven door kunst

Daarnaast vieren wij
 Jouw verjaardag!
 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar
 Nieuwjaar met een spetterend cadeau
 Elk jaar een employee award per hotel
 Nieuwe hotel openingen

Meer informatie over jouw werkplek
Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. Het hotel beschikt over 83 kamers,
een meeting room en Restaurant JOOST met bar en binnentuin. Je proeft de pure sfeer van typisch
Nederlands en toegewijd personeel biedt service zoals het hoort. Restaurant JOOST is een sfeervolle
ontmoetingsplek. Het restaurant voert een frisse, Hollandse seizoensgebonden keuken met de nadruk
op eenvoud.
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van
unieke hotels? Dan is werken bij Hotel Vondel iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel!
Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com!

