VACATURE
Schoonmaker / schoonmaakster
“Alone we can do so little, together we can do so much.”

Wie zijn wij?
 In het voorjaar van 2021 kochten wij het pand waar wellness, B&B en restaurant ‘The Fox’ gelegen te Genendijkerveld 19,
3945 Ham, in gevestigd was. We hebben het pand het voorbije jaar gerenoveerd en zijn midden april 2022 geopend als
‘Parkhoeve’.
 We zijn een klein hotel met 8 vernieuwde kamers en hebben een gezellig restaurant dat van woensdag tot en met zondag
van 12u tot 22u geopend is. Daarnaast werken we nu aan enkele leuke tenten en tiny houses zodat je bij ons midden in de
natuur kan overnachten. Op termijn zullen we ook de wellness terug openen en de mogelijkheid aanbieden om een
vergaderruimte te reserveren. We geloven dat wellness meer is dan een leuk dagje uit en willen ook stilstaan bij het
preventieve gezondheidsaspect door samen te werken met gezondheidsprofessionals.

Taken



Je bent verantwoordelijk voor de netheid binnen Parkhoeve:
je maakt de 8 hotelkamers en de gang schoon;
je staat in voor het wassen van het bedlinnen, de handdoeken en badjassen;
je vult de zeepjes, shampoo,.. in elke kamer aan;
Je maakt het restaurant en de bar schoon.
Je beantwoordt vragen van gasten indien zij bijkomende handdoeken, badjassen,.. wensen.

Profiel





Je ziet werk, hebt een goed werktempo en bent nauwkeurig in het schoonmaken;
Je bent sociaal en steeds klantvriendelijk naar alle gasten;
Je kan zowel goed samenwerken als zelfstandig werken. Je kan goed plannen en werkt gestructureerd;
Je bent flexibel en gemakkelijk in de omgang, ook in stressvolle momenten.

Aanbod






Je bent de verantwoordelijke voor de schoonmaak binnen Parkhoeve;
De startdatum is begin mei;
Deeltijse arbeidsovereenkomst. De werkuren zijn onderling bespreekbaar. Vb. van 9u30 tot 14u30;
Je komt terecht een nieuwe organisatie met aandacht voor een fijne werksfeer en goede work-life balans;
Tewerkstelling in een filevrije omgeving te Genendijkerveld 19, 3945 te Ham.

Selectieprocedure
 Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 25 mei 2022 naar info@parkhoeve.com ter attentie van Kathleen Broekx.
 Heb je nog vragen, dan kan je contact met ons opnemen via 0474 36 35 37 of neem een kijkje op onze website
www.parkhoeve.com

