Brouwerij St.Bernardus is een sterk groeiende familiebrouwerij. Twee jaar geleden openden we onze
nieuwe vleugel, een gloednieuw gebouw dat onze toeristische werking letterlijk vleugels heeft gegeven.
Met 10 kamers en 26 bedden proberen wij met onze guesthouse tegemoet te komen aan de vraag tot
overnachting van onze vele internationale bezoekers. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een
gedreven & gemotiveerde collega voor ...

HOUSEKEEPING & SCHOONMAAK (m/v/x)
FUNCTIEOMSCHRIJVING
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•

Hoofdzakelijk sta je in voor de orde en netheid in Guesthouse Brouwershuis waardoor de
gasten altijd in een propere en aangename omgeving terechtkomen. Je kuist de kamers en
frist ze op, je ververst de gebruikte lakens en wast ze, je staat in voor het opruimen en
indekken van de ontbijtruimte en in de gemeenschappelijk ruimtes verzorg je het algemeen
onderhoud;

•

Daarnaast zorg je voor het onderhoud van de kantoren, sanitaire ruimtes, kleedkamers en
refter in de brouwerij.
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Ervaring binnen een hotel en overnachtingssector is een pluspunt;
Je beheerst de Nederlandse taal;
Je bent flexibel en kunt werken in het weekend en op feestdagen, jouw vrije dagen vallen
op weekdagen;
Je bent fysiek geschikt voor deze job;
Je draagt orde/netheid hoog in het vaandel;
Je hebt oog voor detail en streeft naar perfectie;
Je bent stipt en betrouwbaar; we kunnen op je rekenen;
Je werkt zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid op;
Je woont in de nabijheid van Watou (30 minuten) of bent bereid te verhuizen.

AANBOD
•
•
•
•

Een voltijdse tewerkstelling met contract onbepaalde duur;
Je komt terecht in een jong en dynamisch team;
Marktconforme verloning;
Je krijgt de kans ervaring op te doen in een gerespecteerde zaak.

INTERESSE?

Graag een mailtje met motivatie en CV naar jobs@sintbernardus.be
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