
 

Allround Housekeeping Medewerker (oproepkracht) 
 
Ben jij die gepassioneerde, energieke Housekeeping professional bij wie de gast altijd op nummer 1 
staat? Ben je trots op jouw mate van klantgerichtheid, je vermogen om te voldoen aan een 
buitengewoon hoog niveau als het aankomt op service en je creativiteit waarmee je altijd tot de juiste 
oplossing komt? En doe jij je werk ook nog eens met heel veel plezier en een lach van oor tot oor? Als 
aanvulling op ons Houskeeping team zijn wij op zoek naar een Allround Housekeeping Medewerker. 

 
Dit ga je doen 
 

• Het schoon houden van de algemene ruimtes zoals het restaurant, het trappenhuis, de 
lounges en sanitaire ruimtes;  

• Het schoonmaken van de hotelkamers  

• Het verzorgen van de turndown service in het hotel; 

• Het voorbereiden van de trolley’s voor de volgende dag; 

• Het wassen en voorbereiden van personeelskleding. 
 

Dit verwachten we van jou 
 

• Je hebt eerder schoongemaakt in vier- en/of vijfsterrenhotels; 

• Je draait diensten die plaatsvinden tussen 06:00 en 22:00 uur; 

• Je spreekt vloeiend Nederlands en we zouden het bijzonder fijn vinden als je ook nog Engels 
spreekt; 

• Je bent proactief; 

• Je staat voor luxe en kwaliteit, gaat voor het hoogst haalbare en voelt je daar ook goed bij; 

• Je bent vriendelijk, enthousiast en servicegericht; 

• Je hebt een scherp oog voor detail. 
 
 
Wat bieden wij je 
 
Wij bieden je een dynamische plek waar je je welkom voelt en jezelf kunt zijn met genoeg ruimte om je 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden: 

• Een afwisselende, flexibele baan met werkdagen van maandag tot en met zondag; 

• Een unieke, verassende, inspirerende werkomgeving. De locaties bevinden zich in het 

centrum van Gouda op loopafstand van elkaar, maar ook van het Centraal Station en 

verschillende bushaltes;   

• De mogelijkheid te werken aan je persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen en cursussen; 

• Een marktconform salaris in lijn met de Horeca CAO. 

Ga jij met ons dit sprookje aan? Solliciteer dan snel via het sollicitatieformulier en wie weet spreken 

we elkaar binnenkort! 

http://lichtfabriekgouda.nostradamus.nu/index.php?option=com_cards&controller=jobapplications&task=index&office_id=6

