Je baan is niet zomaar een baan bij Hotel Parkzicht!
Hotel Parkzicht is dé plek in Eindhoven waar je altijd met een grote glimlach wordt ontvangen. Voor
elke persoonlijke of zakelijke gelegenheid ben je meer dan welkom. Van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat, van een korte nacht tot week vakantie. Je bent altijd welkom bij Hotel Parkzicht.
Wij beloven onze gasten dat ze zich welkom en thuis voelen. Wij bieden een warme sfeer in een
rustige en groene stadsomgeving. Wij staan er voor dat onze gasten culinair in de watten gelegd
kunnen worden. Wij bieden onze persoonlijke aandacht met een oprechte interesse.
Hotel Parkzicht is aangesloten bij QL Hotels (Quality Lodgings). QL Hotels & Restaurants is dé collectie
van onafhankelijk kleinschalige en authentieke kwaliteitshotels. Culinair genieten én overnachten
gaan bij QL één op één samen.
Wij werken samen: met elkaar en voor elkaar. We maken samen plezier, we zijn ambitieus, we leren
samen verder en genieten van iedere dag samen met onze gasten. Bij ons maak je deel uit van de
Parkzicht Familie.
Interieurverzorgster / Housekeeping
Houd jij dingen graag netjes? Sla je geen hoekje over en weet je van aanpakken? En kun jij zowel in
teamverband als zelfstandig werken? Ben je 7 dagen in de week beschikbaar tot max 15:00 uur? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden we jou?
- Een fijne motiverende werksfeer
- Leuke bedrijfsuitjes
- Dat we altijd voor je klaar staan
- Gezellige borrels en team uitjes
- Eerlijke urenregistratie en normale werktijden
- Trainingen, opleiding en cursussen
- Tijdig gemaakte roosters1
- Mogelijkheden voor een flexibel rooster
- Veel mogelijkheid tot inbreng, meedenken en eigen verantwoordelijkheden
- Werkweek van 10 tot 30 uur, momenteel zijn wij op zoek naar studenten die zoeken naar
een bijbaan en vaste medewerkers.

Wat bied jij ons?
- Een enthousiaste en positieve houding
- Enige ervaring met schoonmaken is een pre
- Je werkt nauwkeurig en gedisciplineerd
- Beschikbaar in de weekenden
- Je bent zelfstandig
- Je zet graag een extra stapje voor een schone kamer

Loop je warm voor deze functie? Word jij ons nieuwe familielid? Dan voegen we je graag toe aan ons
team. Stuur jouw CV met een begeleidende brief en een foto aan ons toe t.a.v. Jordey Caelers /
Jordey@hotelparkzicht.nl We nemen binnen 3 dagen contact met jou op.

