Houseman / Runner – Parttime
Ben jij de betrouwbare en enthousiaste collega die wij zoeken? Ben jij in staat om fysiek en zwaar werk
te verrichten? Laat jij alles wat je schoonmaakt weer glimmen? Dan hebben wij de perfecte nieuwe
uitdaging voor jou!
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 bent ook fysiek in staat om de ontvangst van het linnen te verzorgen en
alle medewerkers te voorzien van de materialen die zij nodig hebben om het hotel en de kamers schoon
te maken. Tevens verzorg jij de extra wensen (items) van onze gasten 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 fysiek werk te verrichten. Jij hebt ook ervaring met schoonmaken in hotels en/of
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 De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam. Hotel De Hallen is urban
vintage met een industriële touch. Denk aan trendy Scandinavisch vintage interior design in een
blauwstalen, roestrode setting met veel groen, veel planten en moderne kunst. Het voormalige
tramdepot is met behoud van de originele elementen gerestaureerd en gevormd tot een hotel met 57
kamers, een prachtige lobby, vergaderzaal, een bar, ruim terras en Restaurant Remise47. Remise47
heeft een ‘urban bistro’ stijl en een zonnig terras. Onze gasten komen voor een lekker ontbijt, lunch,
een borrel met heerlijke bites, een snelle hap of juist een uitgebreid diner met bijpassende wijnen.
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 de Hallen iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel!
Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com!

