HOUSEKEEPING
Slot Doddendael is een kasteeltje gelegen in Ewijk, in het hart van Maas & Waal. Wij organiseren
huwelijken en feesten van 10 tot 250 personen. Slot Doddendael is gelegen op een landgoed en
heeft in de slotkelder, een prachtige brasserie en een wijngaard. Het is een schitterende plek.
Zoek jij een baan als medewerker housekeeping? Je hebt geen ervaring nodig, wel een lerende
mindset. Lees snel verder wat we zoeken in een medewerker housekeeping en wat we jou te
bieden hebben.

Wat ga je bij ons doen?
•
•
•
•
•
•

Je maakt de twee kasteelkamers én de bruidssuite schoon met grootste precisie.
Daarnaast maak je ook de algemene ruimtes, vloeren, en toiletten schoon.
Je verwisselt het beddengoed, stofzuigt, maakt de badkamer schoon, stoft af en vult onze
luxeproducten aan zoals toiletartikelen, koffie en thee.
We verwelkomen bruidsparen altijd met een fijn presentje. Jij zorgt dat het mooi
klaarstaat.
Iedere dag dienen de kamers spic en span te zijn voor 15.00 uur.
Jouw team bestaat uit twee andere collega’s en je werkt soms alleen, soms met z’n
tweeën.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•

Iemand die het vak al kent óf die graag het vak van housekeeping wilt leren.
Iemand die tussen de 20 en 24 uur per week beschikbaar is.
Iemand die in de weekenden wil werken.
Iemand die Nederlands of Engels spreekt.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

We betalen overuren uit.
Natuurlijk 8% vakantiegeld.
Een baan tussen de 20 en 24 uur per week.
Mocht je meer willen werken, laten we dan overleggen. We hebben namelijk genoeg
andere werkzaamheden die je ook zou kunnen oppakken.
Werktijden van ’s ochtends tot uiterlijk 15.00 uur. We kunnen de details later bespreken.
De CAO Horeca is van toepassing, maar wij betalen meer dan de CAO-normen.
Doorgroeimogelijkheden naar andere functies indien je dat graag zou willen.
Deze vacature van housekeeping medewerker is ook geschikt voor mensen die
Nederlands aan het leren zijn of die Engels spreken.

De procedure
De vacature staat open tot en met 12 december 2021. We hebben een hele simpele
sollicitatieprocedure. Je mag Britt van der Star een whatsappje sturen dat je interesse hebt in de
baan. Haar nummer is 06 37 27 97 43. Wil je jezelf dan even kort voorstellen en vertellen of je al
wat housekeeping-ervaring hebt of juist niet? Ze stuurt je dan zo snel mogelijk een berichtje terug
en grote kans dat we je uitnodigen voor een kennismaking! Tot snel!

