Schoon is pas schoon als jij bent geweest!
Vakantiepark Delftse Hout is een middelgrote 4,5-sterren stadscamping gelegen in recreatiegebied de Delftse
Hout aan de rand van Delft. Het park is 5.5 hectare groot met 160 toeristische ‘kampeer’ plaatsen en 60
verschillende verhuuraccommodaties. Onze gasten komen vanuit alle windrichtingen en besteden hun vakantie
graag actief. Wij vinden het belangrijk dat zij een onvergetelijke tijd op ons vakantiepark hebben.
Jij maakt de gast blij met een schone accommodatie. Zo kan een vakantie niet beter beginnen.
De drukste wisseldagen zijn op de maandag en vrijdag.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Eerste medewerker schoonmaak.
Werkzaamheden:








Bent de contactpersoon voor zowel eigen als extern schoonmaak personeel
Je stuurt medewerkers aan, geeft aanwijzingen en controleert de werkkwaliteit en voortgang;
Maakt de planning voor de schoonmaak in overleg met de receptie.
Je zorgt ervoor dat het werk op de best mogelijke wijze wordt uitgevoerd, volgens een goede planning
en met de hoogste kwaliteit als resultaat;
Je bent meewerkend/ondersteunend in de schoonmaak.
Op wisseldagen controleer je de chalets van vertrekkende gasten.
Neemt initiatieven om de werkzaamheden beter te laten verlopen.

Wij vragen:








Oog voor detail. Onze gasten verwachten top kwaliteit.
Ervaring bij een schoonmaakbedrijf.
In het verleden al een leidinggevende functie gehad.
Goede communicatieve eigenschappen en een gastvriendelijke houding.
Goede beheersing van de Nederlandse taal. Beheersing van de Engelse taal is een pré.
Betrouwbaar
Kan uitstekend zelfstandig, maar ook in teamverband opereren.

Wij bieden:





Fulltime functie gemiddeld 32 tot 38 uur per week in wisseldiensten.
Een afwisselende baan met ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf met een leuk team.
Een uitdagende baan met een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO
verblijfsrecreatie.

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan je schriftelijke reactie met Curriculum Vitae naar:
Vakantiepark Delftse Hout
T.a.v. Dhr. P. Meijkamp
Korftlaan 5
2616 LJ Delft
Of per email: info@delftsehout.nl
Voor meer informatie kun je bellen met: 015-2130040 of kijken op www.delftsehout.nl. Of kom gewoon langs
om een kijkje te nemen op het bedrijf.

