Over Meneer van Eijck
Hotel Meneer Van Eijck is gelegen op de Rosepdreef te midden van de Oisterwijkse
bossen. Wanneer je bij Meneer Van Eijck binnenstapt, zal jij je meteen thuis voelen!
Het gastvrije ontvangst door de medewerkers en de warme sfeer in het restaurant zullen
bijdragen aan een prettig verblijf. Hotel Meneer Van Eijck beschikt over een uitstekende
keuken. De kaart biedt een grote variëteit aan gerechten tegen een eerlijke prijs voor
zowel jong als oud. Of je nu komt voor lunch, diner of borrel, het keukenteam staat op
elk moment voor je klaar.
De omgeving van Meneer Van Eijck leent zich uitstekend voor een mooie wandel- of
fietstocht. Gelegen tussen de bossen en vennen kun je uitstekend recreëren in de
gezonde buitenlucht. Je kunt heerlijk overnachten in één van de landelijk ingerichte en
knusse kamers en ’s morgens wordt je gewekt door de fluitende vogels. Het hotel
beschikt over 9 tweepersoonskamers, 2 eenpersoonskamers en een familiekamer.
’s Ochtends kun je gebruik maken van een heerlijk ontbijtbuffet.
Functie medewerker housekeeping & gastvrouw, 15-20 uur per week:
•

Het verzorgen en serveren van ontbijt aan onze hotelgasten, begintijd 06:30 uur;
•

Ontbijt wordt geserveerd tot 10:00 uur aansluitend start housekeeping;
•
•

Schoonmaken van kamers inclusief badkamers (maximaal 12);
•

•

Uitchecken van de gasten;

Verschonen en opdekken van bedden;

Inclusief alle overige schoonmaakwerkzaamheden die daar bij horen;
•

Eindtijd is meestal tussen 12:00 uur en 14:00 uur.

We zoeken meiden/dames die gastgericht kunnen werken en oog voor detail hebben.

Wat zijn de vereisten:
- Ervaring is een pré
- Je bent flexibel en bereid om in het weekend te werken
- Verzorgd, creatief en teamspeler
- Communicatief vaardig en representatief
- Eigen vervoer
Wat bieden wij:
- Verloning conform Horeca CAO
- Diversiteit in werkzaamheden
Interesse?
Heb je interesse in de vacature van medewerker housekeeping? Stuur dan snel je cv en
foto naar info@meneervaneijck.nl. Als we denken dat je goed in het team past, nemen
we snel contact met je op.

