Medewerker Housekeeping Parttime / Fulltime
Bij ons middelgroot hotel in Landgraaf werk je op een bijzonder locatie. We zijn een modern
en ambitieus bedrijf, met veel mooie plannen voor de toekomst. Ons team bestaat uit jonge,
gedreven en enthousiaste collega’s die alles uit de kast halen om deze ambities waar te
maken. Wij zoeken een collega voor ons housekeeping team.
Werktijden en combineren?
Ben jij op zoek naar een baan die je makkelijk kunt combineren met naar schoolgaande
kinderen of gewoon jouw kostbare vrije tijd? Wil jij de ene week meer uren werken dan de
andere week? Geen probleem! Hou je van afwisseling? Je kunt deze baan dan zelfs
combineren met een deeltijd dienstverband in ons restaurant. Andere ambities? Er zijn genoeg
doorgroeimogelijkheden. Kortom: wij creëren samen hetgeen dat voor ons beiden werkt!
Wat bieden wij
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakantiegeld en opgebouwde vakantiedagen worden direct uitbetaald op jouw
uurloon. Ben je ouder dan 21 jaar? Dan verdien je tussen CAO en €15,50 per uur.
Jij kunt vooraf je eigen beschikbare dagen en werktijden aangeven.
Twee gratis diners in ons restaurant. Leuk voor de hele familie om kennis te maken!
Vaste dagen en uren óf een oproepdienstverband; kan allebei.
Een bonus o.b.v. fulltime dienstverband in jouw 8e maand, nadat jij 7 maanden in
dienst bent geweest.
Een team met leuke collega`s
Werktijden waarbij er met jou meegedacht wordt. Ook ideaal te combineren als je nog
kleine kinderen of pubers hebt.
Solliciteer eenvoudig via WhatsApp!

Wij zoeken iemand die:
•
•
•

Samen met collega’s ervoor zorgt dat alle hotelkamers en openbare ruimtes altijd op
en top schoon zijn voor onze gasten
Oog voor detail heeft
Graag actief bezig is en initiatief neemt

Klinkt dit allemaal goed? Laten we kennismaken! Stuur een appje naar 06 45 13 18 18 of een
e-mail naar sales@overstehof.nl

