Werken met passie en zin in een uitdaging?
Medewerker huishoudelijke dienst met begeleidende taken
24 uur per week
Kloosterhotel de Soete Moeder is een kleinschalig horecabedrijf met 24 unieke hotelkamers. Er is een
restaurant, een kapel die wordt verhuurd voor bijeenkomsten en er is een grote ommuurde tuin. In
deze ambiance bieden wij onze gasten een hemels verblijf! Onze passie is optimale gastvrijheid te
combineren met het begeleiden van jongeren op de werkvloer.
Als sociaal ondernemer zijn we zakelijk én idealistisch!
De huishoudelijke dienst van het hotel zorgt dagelijks voor de schoonmaak en optimale hygiëne van
de hotelkamers, het sanitair en algemene ruimtes. Daarnaast verzorgt zij de wasserij; een groot deel
van het hoteltextiel en de bedrijfskleding wordt door ons zelf gereinigd.
Herken jij jezelf in het volgende profiel?
• Gastvriendelijk en servicegericht: jij geeft gasten het gevoel dat je er alles aan doet om hun
verblijf aangenaam te maken;
• Kwaliteit, je gaat voor minimaal een 9 en streeft naar een 10! Het hotel moet iedere dag
hygiënisch en brandschoon zijn;
• Betrouwbaar, accuraat en representatief; je bent het visitekaartje van het hotel en een
voorbeeld voor de jongeren die wij begeleiden. Je hebt controlerende taken en oog voor details.
• Energiek; je bent een aanpakker en hebt een goede fysieke conditie, je staat en loopt veel
tijdens je werk;
• Samenwerker; je draagt bij aan de teamprestatie, samen met je collega’s werk je aan een mooi
resultaat, goed communiceren is hierbij van belang;
• Leidinggevend tav lerende jongeren; je bent goed in staat zelfstandig te werken en
jonge/nieuwe medewerkers instructies te geven en hen in hun werk te begeleiden;
Verder ben je positief ingesteld, weet je uitdagingen en verrassingen te hanteren en kun je
problemen vertalen in kansen. In je communicatie ben je duidelijk; je werkt veel met lerende
jongeren samen.
Ervaring en beschikbaarheid:
Enkele jaren ervaring is een must. Je bent bekend met schoonmaakmethodes/-middelen, het maken
van werkplanningen en het organiseren van de uit te voeren werkzaamheden. Je hebt affiniteit met
jonge mensen die via de Soete Moeder hun entree op de arbeidsmarkt willen maken. Je werkt in
dagdiensten (tussen 7 uur en 15 uur) en ieder weekend één dag.
Wij bieden:
Een prachtige werk-locatie (rijksmonument)
Een bijzonder concept (leren en werken voor werkzoekenden)
Team gedreven medewerkers (met uiteenlopende kennis en kunde)
Scholingsmogelijkheden
Marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Enthousiast geworden?
Reageren dan: stuur je cv en motivatie uiterlijk 15-02-2019 naar: adri.ederveen@desoetemoeder.nl
Of bel eerst voor meer informatie: 073-2048840, vragen naar Adri Ederveen
www.desoetemoeder.nl
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