Controle schoonmaak (Flexi-job)
@corsendonk Turnova

Functieomschrijving
Corsendonk Turnova bevindt zich met zijn ligging op de Grote Markt in hartje
Turnhout. Het hotel is gelegen in het nieuwe en bruisende deel van de stad
waar wonen, winkelen en beleven centraal staan. Op de Grote Markt zijn
talloze gezellige cafés, restaurants en terrasjes te vinden. Corsendonk Turnova
is zo met zijn 98 luxueuze kamers de perfecte uitvalsbasis voor bedrijfsmensen
en vakantiegangers die willen genieten van de levendige stad.
Momenteel zijn wij voor Corsendonk Turnova te Turnhout op zoek naar
een medewerker controle schoonmaak - flexi - met oog voor detail .
Je controleert de schoongemaakte kamers en gaat na of deze netjes en
schoon zijn. Daarnaast geef je de receptiemedewerkers een stand van zaken
en koppel je de wensen van de gasten terug naar het huishoudend
personeel. Je zal indien nodig ook inspringen bij de schoonmaak van de
gastenkamers.

Wie zoeken we?
•

Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail

•

Je bent enthousiast, flexibel en service minded

•

Je bent beschikbaar op weekdagen en/of in het weekend

•

Je kan zelfstandig werken

•

Je werkte 3 kwartalen terug minstens 4/5 bij een andere werkgever of je
bent met pensioen

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen
Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden
Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken
Gladde zones afbakenen
De opvolgdocumenten (uurrooster, plaats, ...) invullen en de
betrokkenen informeren over afwijkingen
Toiletten en keukens schoonmaken
De handdoek- en zeepverdelers bijvullen
Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken
Vloeren en meubilair schoonmaken

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•

Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
Zelfstandigheid
Flexibiliteit

Wat bieden we?
•
•
•

Je werkt in een bruisende en levendige stad
Je komt terecht in een jong en enthousiast team
Een correcte verloning volgens PC 302 Horeca

Plaats tewerkstelling
Hotel Corsendonk Turnova (Turnhout)
Kursaalpoort 10 2300 TURNHOUT

Solliciteren?
Contact: Mevr. Romy Van Genechten
Gelieve uw CV te bezorgen aan vangenechten@corsendonkhotels.com

