Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier niet samengaan? Bĳ Plein Vĳf werken we alle
dagen hard voor onze gasten. We doen dat samen én met veel plezier! Daarom is het er zo gezellig, voor
ons en zeker ook voor onze gasten! Boetiek Hotel Plein Vĳf ligt midden op de markt van Deurne, het
gezelligste dorpje in de Peel. Het hotel telt 25 kamers en met Nationaal Park de Groote Peel op wandel- en
fietsafstand een perfecte uitvalsbasis voor een recreatief, maar ook prettig zakelĳk verblĳf.
Team Housekeeping zoekt versterking! Wil jĳ graag de ochtenden of juist de middagen vrĳ zĳn?

MEDEWERKER HOUSEKEEPING
Ben jĳ een opgeruimd type en bovendien niet bang de handen uit de mouwen te steken? Dan zĳn wĳ op
zoek naar jou! Hier ben jĳ verantwoordelĳk voor de dagelĳkse schoonmaak van onze 25 hotelkamers. Je
draait ochtenddiensten van 07:00 tot 13:00 uur of juist de middagen van 13:00 tot 19:00 uur.
Wat je doet:
Samen met jouw collega’s zorg je dat Boetiek Hotel Plein Vĳf altĳd en overal spic en span is!
Wat wĳ bieden:
-

Voorwaarden en loon conform horeca-cao

-

Verschillende opleidingsmogelĳkheden

-

Ambitieus? Volop kansen en doorgroeimogelĳkheden binnen de organisatie

-

Werken in een bruisende internationale omgeving waar geen dag hetzelfde is

-

Fĳne werksfeer en regelmatig gezellige uitjes en activiteiten

Maak jĳ met veel plezier alles spic en span? Mail vandaag nog je cv en motivatie naar pz@pleinvĳf.nl
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Gastvrĳheid is ons vak! Samen met onze collega’s van Golden Tulip Hotel West-Ende Helmond, Best Western Hotel Nobis Asten en
Hotel 46 Wintelre ontvangen we zowel onze zakelĳke als leisure gasten met aandacht en veel plezier. Zo beleven zĳ Brabant op z’n best!




