MEDEWERKER
AFWAS
(OPROEPBASIS)

Grand Hotel Karel V is per direct op zoek naar enthousiaste en
proactieve afwassers op oproepbasis. Zie jij jezelf werken in een
monumentaal, vijfsterren hotel in het historisch centrum van
Utrecht? Lees dan snel verder!
Als afwasser ben jij de motor achter de schermen. Dankzij jouw
schoonmaakkunsten loopt alles in de keukens, restaurants en
zalen op rolletjes. Wij zijn op zoek naar iemand die onder stress
kan werken en ervoor zorgt dat de spoelruimte wordt
bijgehouden. Op een centrale plek in het bedrijf ben je van
belang voor meerdere afdelingen.
Profiel
Je bent niet bang om je handen uit de mouwen te steken,
je weet van aanpakken;
Je hebt zin en energie om deze klus op je te pakken op ook
voor jou flexibele basis;
Je bent op oproepbasis beschikbaar op wisselende tijden,
maar vooral in de avonduren en in het weekeind;
Je hebt oog voor orde en netheid en kunt goed
samenwerken;
Je kunt goed werken onder druk.

Werkzaamheden
•
•

Je sorteert serviesgoed en bestek

Je plaatst gesorteerd serviesgoed in de was/
spoelmachine
•

•

Je droogt serviesgoed af

Je verricht overige werkzaamheden in opdracht
van je leidinggevende
•

Het is een functie op oproepbasis

Wat bieden wij?
Grand Hotel Karel V staat voor open communicatie, plezierige
werksfeer, een veelbelovend product in een prachtig historisch
pand en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform horeca cao met
interessante extra’s zoals het ‘weten waar je werkt programma’.

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

GOOD TO KNOW

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

Omdat we werken met
Horecamanager kun je zelf je
beschikbaarheid aangeven.
Hierdoor is de functie goed te combineren
met een studie of ander werk.

030-2337555

personeelszaken@karelv.nl

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

Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht

