Vacature Housekeeping Hotel oproepkracht
Kan je ook moeilijk stil zitten? Heb je een oog voor detail? En wil je in een bijzonder hotel in Den Bosch
flexibel werken? Dan zoeken we jou om ons team te versterken! Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat
onze hotelgasten hemels kunnen verblijven in één van onze 24 brandschone kamers. Bij ons is geen
hotelkamer hetzelfde, dus afwisseling gegarandeerd!

Eerst even praktisch
❖ Je werkt in een dynamische en bijzondere
hotelomgeving.
❖ Je bent onderdeel van een enthousiast team dat
nauw met elkaar samenwerkt en afstemt.
❖ Je bent flexibel inzetbaar, op basis van oproep.
❖ Je werkdagen kunnen doordeweeks, in het
weekend of juist in vakanties zijn, afhankelijk van
jouw mogelijkheden en wensen.
Nog steeds enthousiast? Dan stellen we ons graag
verder aan je voor.

Wie zijn wij?
Wij zijn Kloosterhotel de Soete Moeder. We zijn een
kleinschalig horecabedrijf met 24 unieke hotelkamers.
We zijn gevestigd in een voormalig klooster in ’s-Hertogenbosch. We bieden moderne hotelkamers met ensuite badkamers, maar wel met een originele en vintage inrichting. Elke hotelkamer heeft net een andere
indeling, inrichting en unieke details, zodat we onze gasten een unieke beleving kunnen bieden.
Onze passie is optimale gastvrijheid combineren met het begeleiden van jongeren op de werkvloer. Wij zijn
een leerwerkbedrijf en bieden jongeren praktijkervaring aan. Als sociaal ondernemer geloven we in het
samengaan van zakelijkheid en idealisme. Een evenwicht vinden tussen het realiseren van de commerciële
doelen en sociale doelen is onze uitdaging! Lees meer over de Soete Moeder op onze website:
https://www.desoetemoeder.nl/

Wat ga je doen?
❖ Je maakt met je team de kamers van de uitgecheckte gasten weer schoon en netjes. Je zorgt ervoor dat
alles weer spic en span is voor de volgende gasten. Je vult onze faciliteiten zoals handdoeken, badjassen,
zeep, koffie en thee weer aan.
❖ Je zorgt ervoor dat de kamers van de gasten die nog een nachtje langer bij ons blijven, ook weer fris en
volledig aangevuld zijn.
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❖ Je maakt de gemeenschappelijke ruimtes schoon en stofvrij, zoals onze receptie, de gangen en het
trappenhuis.
❖ Samen met je team draag je zorg voor de kwaliteit en uitstraling van ons hotel en onze hotelkamers. Dit
is de onmisbare basis van een goed hotel.

Wat vragen we van je?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Je kan goed in een team werken, en dat vind je ook leuk
Fysiek in goede conditie (je legt nogal wat afstanden af)
Betrouwbaar
Verantwoordelijk
Oog voor detail
Goed telefonisch bereikbaar
Flexibel

Wat bieden we je?
❖
❖
❖
❖

Actief en afwisselend werk
Een gezellig team waar we veel aandacht voor elkaar hebben
Originele en bijzondere werkplek
Salaris volgens het horeca CAO

Wil je reageren?
Stuur dan je CV met motivatie naar het volgende e-mailadres: info@desoetemoeder.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Catelijn Witvoet via 073 2048840 (bedrijfsleidster), of
loop gewoon even bij ons binnen!
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