Oproep medewerk(st)er Huishoudelijke Dienst
Je begint s ’morgens gezamenlijk met de dagelijkse briefing. De supervisor informeert je over eventuele
bijzonderheden en wat er die dag op jou te wachten staat. Daarnaast krijg je een lijst van kamers die jij moet
schoonmaken. Het is tijd voor een eerst pauze, met een lekker kopje koffie kun je er weer tegen aan. Na je
break check je de to do lijst voor vandaag, het is een flinke lijst want na een onverwachte geannuleerde
vlucht zijn er gisteravond zijn er extra kamers bijgekomen, maar hierdoor laat je je niet stoppen, uitdagingen
horen er immers ook bij. Je eerste kamer is netjes achter gelaten door de gasten, gelukkig maar! De
volgende kamer helaas niet, de gasten hebben waarschijnlijk een feestje gehad gisteren maar gelukkig ben
je al snel klaar. Wanneer je op weg bent naar de volgende kamer kom je gasten tegen die een vraag hebben.
Met veel enthousiasme en een grote glimlach help je de gasten op weg. Na een lange dag ga je tevreden
weer naar huis.
Ben jij die gezellige dame of heer die het heerlijk vindt om lekker te poetsen en blij wordt van schone hotel
kamers?
Taken en Verantwoordelijkheden
•
•

•
•
•

Het verblijf gereed maken van gastenkamers volgens schema;
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Dit houdt o.a. in: het opmaken van bedden,
verwisselen van beddengoed, schoonmaken van meubilair, deuren e.d., stoffen en stofzuigen van
kamers, schoonmaken van badkamers en toiletten;
Het schoonmaken van gangen en trappen;
Het incidenteel te woord staan van gasten;
Indien nodig, publieke ruimtes schoonmaken.

Profiel
•
•
•
•
•

Je bent gastgericht en accuraat;
Je bent in bezit van een BHV diploma of bent bereid om het te halen
Je hebt doorzettingsvermogen;
Je hebt een gezonde dosis humor en houdt van aanpakken;
Je hebt kennis van de Nederlandse of Engelse taal.

Word jij onderdeel van de Oranje Familie?
Wij verzoeken je vriendelijk om je brief met cv en (pas)foto via de e-mail te verzenden.
Telefoonnummer: 071-3676829
E-mail adres: sollicitaties@hotelsvanoranje.nl

