Stage Supervisie Huishouding
Als stagiair(e) supervisie huishouding ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het plannen,
regelen en bijsturen van de medewerkers in de werkuitvoering. Elke ochtend begin je met een kop
koffie en de kamerlijsten. Het is belangrijk dat iedereen goed geïnstrueerd wordt zodat alles op tijd
schoon is voor de nieuwe gasten. Als stagiair supervisor doe jij altijd een kamercheck en zorg je dat
iedereen gemotiveerd blijft op de werkvloer. Na een ochtendje werken gaan jullie met z’n allen op
pauze waarin iedereen lekker kan bijkletsen. Na de pauze zijn de laatste ruimtes aan de beurt. De suite
moet nog schoongemaakt worden en er moet een fles champagne koud staan, op aanvraag van de
gasten. Als laatste check je de openbare gelegenheden nog, en als dan alles klaar is zit jouw werkdag er
bijna op. Je loopt terug naar het kantoor waar je de laatste hand legt aan de roosters waarna je lekker
naar huis gaat en je weer klaar maakt voor de volgende werkdag.
Ga jij samen met ons deze uitdaging aan?
Taken en Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Zo ruim mogelijk beeld vormen van de afdeling Huishouding;
Leiden van de door medewerkers te verrichten taken;
Controleren van de door de medewerkers te verrichten taken;
Verzorgen van gastenattenties;
Beheren van de linnenkamers en uniformen;
Geven van aanwijzingen en instructies aan medewerkers;
Onderhouden van contacten met medewerkers, collega's en gasten.
Administratieve taken als bijhouden van de gewerkte uren en productiviteit

Profiel
•
•
•
•

MBO/HBO opleiding, stage-inhoud wordt afgestemd op het niveau van de opleiding;
Wij zoeken een vriendelijke, flexibele collega die beschikt over voldoende natuurlijk
overwicht.
Je steekt graag je handen uit je mouwen en toont respect voor anderen. Daarnaast beschik je
over goede communicatieve- en sociale vaardigheden en een gezonde dosis humor;
Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal drie maanden.

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

