Medewerker huishoudelijke dienst (8-24 uur)
We zijn op zoek naar 3 toppers voor het nieuw te vormen team huishoudelijke dienst.
Wat ga je doen?
Samen met jouw team zorg je dat alles binnen ons moderne kantoor/hotel gebouw schoon is. Als jouw werkdag er
op zit, zijn onze hotelkamers, de gangen, alle publieke ruimtes en ons kantoorgedeelte tiptop in orde. Dat is waar jij
goed in bent!
De werkzaamheden variëren van het opmaken van bedden, het vervangen van beddengoed, het schoonmaken
van het interieur en de sanitaire voorzieningen maar ook het stofzuigen van de gangen en kantoren. Jij weet je wel
raad met deze uitdaging!
Dit ben jij?
Je bent pas tevreden als alles schoon is. Je hebt oog voor detail, je bent leergierig en zet graag dat extra stapje.
Verder ben je flexibel als het gaat over het indelen van de werktijden en dagen omdat wij zeven dagen in de week
open zijn. Werktijden zijn afhankelijk van de werkzaamheden maar vinden vaak plaats in de ochtend (aanvang
dienst 06.00 of 09.00 uur) en begin van de middag. In overleg zijn dagen en tijden bespreekbaar. Uiteraard krijg je
ruim van tevoren het rooster.
Je hebt eerder in een soortgelijke functie gewerkt, je kunt zelfstandig je werk doen maar ook samen met je collega’s
aan de slag is je niet vreemd. Je hebt de Nederlandse taal onder de knie omdat je alledaagse gesprekken voert
met gasten en collega’s.
Wie zijn wij?
Het Nederlands Veteraneninstituut zet zich in om de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die erkenning,
waardering en zorg te geven die zij verdienen. Wij beschikken over jarenlang opgebouwde kennis en expertise op
het gebied van veteranenthema’s. Ons gedreven team van ruim tweehonderd medewerkers is meedenkend en
steeds op zoek naar vernieuwing om onze missie nog beter uit te voeren. Daarvoor bundelen we onze kracht,
kennis en kunde met andere organisaties en maatschappelijke partijen. Zo bouwen we met elkaar aan een
samenleving waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen.
Binnen onze organisatie valt de afdeling Huishouding onder het onderdeel hospitality. Net als het team
restauratieve dienst, de keuken, de receptie en de servicedesk. Het gebouw bestaat uit een groot kantoorgedeelte
voor onze collega’s maar ook hebben we 14 zalen en 37 kamers voor onze gasten.
Wat bieden wij?
Een afwisselende functie in een mooie organisatie in een bosrijke omgeving in Doorn.
Daarnaast bieden wij:
•
Een prettige werksfeer door samenwerking met betrokken en enthousiaste collega’s.
•
Een passend salaris, reiskosten, eindejaarsuitkering, vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag voor met
name het werken in de weekenden.
Je begint op basis van een contract voor zeven maanden waarna, bij goed functioneren, het contract wordt
verlengd. We hebben de intentie om op termijn je een vaste aanstelling aan te bieden. Het salaris is gebaseerd op
salarisschaal 1 van de CAO sociaal werk en afhankelijk van leeftijd en werkervaring. Het bruto uurloon ligt tussen
de € 11,40 en € 14,45.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Stuur dan je brief en CV naar werken@nlveteraneninstituut.nl. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 14 mei 2021.
Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact op met Chris Schut, teammanager Hotel en Servicedesk,
door een e-mail te sturen naar c.schut@nlveteraneninstituut.nl of te bellen naar 06 - 5491 7355 .
Screening ten behoeve van het verkrijgen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.
De kennismakingsgesprekken zijn gepland in week 20 & 21.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

