HOUSEKEEPING
Grand Hotel Karel V is voor de afdeling Housekeeping per direct
op zoek naar een enthousiaste en proactieve nieuwe
medewerker kameronderhoud! Zie jij jezelf werken in een monumentaal, vijfsterren hotel in het historisch centrum van Utrecht?
Lees dan snel verder!
Profiel
Je vindt het leuk om mede verantwoordelijk te zijn voor de
schoonmaak van de 5* kamers
Je vindt het prettig mee te werken aan een aangenaam
verblijf voor onze gasten
Je bent vooral in de ochtenduren beschikbaar vanaf 9 uur,
maar het werken van een avonddienst behoort ook tot de
mogelijkheden
Je bent flexibel en ook beschikbaar in de weekenden en op
feestdagen
Je leeftijd is niet van belang
Je ervaring is ook niet van belang
Je wilt leuke collega’s en een mooi en fijn bedrijf om voor
te werken
Je bent accuraat, professioneel en hebt oog voor detail
Wat bieden wij?

Werkzaamheden
•
•

Schoonmaken van hotelkamers

Vullen van kasten met schoon linnengoed,
je verwijderd het vuile linnen en brengt
dit weg
•

Je maakt de werkkarren klaar en vult ze
weer voor de volgende dag

•

Je houdt de werkomgeving en openbare
ruimtes schoon en opgeruimd

•

Je helpt collega’s en gasten met speciale

Werken bij Grand Hotel Karel V staat voor open communicatie, een
plezierige werksfeer en een veelbelovend product. Bij Grand Hotel
Karel V vormen de medewerkers de basis van ons succes.

verzoeken

Altijd gericht op service, altijd gericht op stijl en altijd vanuit het
hart. Met gemeenschappelijke waarden als betrokkenheid, respect
en initiatief bestaat er een unieke sfeer om te werken en jezelf te
ontwikkelen.

WERKEN IN HARTJE
UTRECHT
Grand Hotel Karel V is gelegen
in het centrum van Utrecht, op
loopafstand van het Centraal
Station en met de trein op
slechts 30 minuten van
Amsterdam Centraal.

www.karelv.nl

GRAND HOTEL KAREL V

WIJ BIEDEN

Grand Hotel Karel V heeft 121 hotelkamers, 13 zalen, 2 restaurants
(Bistro Karel 5 en Restaurant Karel 5) en
een wellness- en
fitnesscenter.

Naast een marktconform
salaris, ontvang je als extra
ook een nacht als gast in het
hotel. Zo kun je het hotel
leren kennen!

030-2337555

personeelszaken@karelv.nl

Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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3511 XA Utrecht

