AFWASSER
Ben jij op zoek naar een (bij)baan voor in de avonduren en weekenden? Kun jij snel schakelen en
weet jij waar de prioriteiten liggen? Dan is de functie van Afwasser bij Vondel Hotels een geschikte
uitdaging!
Voor het keuken team en het F&B team zijn wij op zoek naar versterking. Jouw takenpakket bestaat
onder andere uit het schoonmaken van serviesgoed, glaswerk, bestek en keukengerei met behulp
van de spoelmachine. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het uitnemen en indien nodig
nadrogen of poleren van gereinigde stukken. Jij werkt gestructureerd en houdt jouw werkplek
schoon en zet het serviesgoed, glaswerk, bestek en keukengerei op de daartoe bestemde plaatsen.

WIE ZOEKEN WIJ?
Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig en zorgvuldig te werk gaat met een gevoel voor
gastvrijheid en collegialiteit. Jij zorgt ervoor dat alles tijdig schoon en bruikbaar is voor jouw F&B
collega’s en bent essentieel in de ondersteuning van het keuken team. Wij zijn opzoek naar iemand
die van aanpakken weet en het fijn vindt om achter de schermen ervoor te zorgen dat alles goed
verloopt.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
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•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring;
40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo
weekendje Maastricht;
20% korting in onze restaurants;
Kennismaking van de hotels met gratis drankjes;
3- gangen diner bij eerste verlenging contract;
Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling;
Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont;
Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar);
Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen
Vondel Hotels;
Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe
trainingsmogelijkheden;
Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze
volgend jaar bij jou op de kast;
Een uniform ontworpen door Claes Iversen (mits je in een van de hotels werkzaam bent
m.u.v. housekeeping);
Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)

MAKE IT HAPPEN
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Dan is werken bij Vondel Hotels iets voor
jou! Wacht niet langer en solliciteer. Stuur je motivatie en CV naar jobs@vondelhotels.com

