vacature
housekeeper (m/v)
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Job title

Housekeeper M/V

Departement

Housekeeping

Rapporteert aan

Housekeeping Supervisor & Manager

Functie
Als housekeeper bent u verantwoordelijk voor netheid en kwaliteit van de hotelkamers van August.
Om deze functie te kunnen uitoefenen, bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderstaande
verantwoordelijkheden (deze lijst is indicatief en niet beperkend).

Verantwoordelijkheden
•

Nauw samenwerken met de Housekeeping Supervisor en Housekeeping Manager

•

Dagelijks schoonmaken van hotelkamers van het hotel

•

Uitvoeren van periodieke taken van de schoonmaak

•

Schoonmaken en onderhouden van de housekeeping stockages in het ho-tel

•

Klaarzetten en schoonmaken van de spa en massageruimtes indien nodig

•

Het kunnen schoonmaken van de publieke delen van het hotel

•

Ondersteunen van de algemene dienst op drukke momenten

•

Afvalbeheer

•

Bestellingen controleren en uitpakken indien gevraagd

•

Het correct gebruiken van schoonmaakmiddelen, materialen en machines

•

Uitvoeren van Turn Down Service indien gevraagd

•

SOP’s in verband met Housekeeping naleven

•

U waarschuwt de technische dienst of housekeeping supervisor bij storingen, defecten

•

Deelnemen aan alle opleidingen en vergaderingen waar u voor uitgenodigd wordt

2

Kwalificaties
Een housekeeper werkt altijd samen met het hele team in functie van de tevreden-heid van de
hotelgasten. Om deze functie succesvol uit te voeren, zijn volgende kwalificaties vereist:
•

Ervaring in een soortgelijke functie

•

Kennis van schoonmaken en schoonmaakartikelen

•

Communicatief in het Engels of Nederlands is een vereiste

•

Enthousiast, flexibel en service minded

•

Onder stress kunnen werken

•

Oog voor detail

•

Verantwoordelijkheidsgevoel

•

Verzorgd voorkomen, netheid en nauwkeurigheid

•

Oplossingsgericht en hands on mentaliteit

•

Bereid om zichzelf te ontwikkelen alsook de medewerkers

•

Zowel alleen als in teamverband kunnen werken

Wat wij bieden
We bieden u een fantastische opportuniteit in een uniek hotel concept in Antwerpen. Hier zal u
werken in een team dat streeft naar succes en plezier op de werkvloer. U krijgt de kans om deel uit te
maken van de opening van August, een unieke profes-sionele ervaring. U ontvangt een competitief
salaris met diverse voordelen. Gezien onze ambities, zullen er mogelijkheden voor groei zijn binnen
onze organisatie. Je werk-tijden worden afgestemd op het business profiel van de afdeling.
Indiensttreding: 15 maart 2019
Bij interesse? Stuur jouw motivatiebrief en CV naar work@august-antwerp.com.
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