
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
In 2 uithoeken van België – de Kempen en de Kust – kan je terecht voor een 

deugddoende en zalige vakantie bij Corsendonk Hotels. Iedereen vindt er zijn 

gading, want je kan kiezen tussen vakantiecentra, een stadshotel, een 

boutique hotel of zelfs een voormalig klooster. Alle hotels hebben hun eigen, 

unieke karakter en liggen op een centrale of rustige en groene locatie en 

vormen de geknipte uitvalbasis voor uitstapjes in de streek. 

De groep heeft zijn hoofdzetel in Turnhout. 

Momenteel zijn wij voor Priorij Corsendonk te Oud-Turnhout op zoek naar een 

gemotiveerde medewerker schoonmaak (Flexi-job in het weekend) 

Vind jij orde en netheid belangrijk? Help jij ons graag bij het schoon houden 

van ons hotel? Ben jij trots op jouw werk? Dan ben jij de medewerker die wij 

zoeken! 

Als medewerker schoonmaak ben je verantwoordelijk voor het opruimen en 

schoonmaken van onze publieke ruimten zoals liften, trappen, restaurant, 

toiletten, kantine, … Wanneer nodig zal je ook bijspringen bij het 

schoonmaken of opfrissen van kamers. 

 

Wie zoeken we? 
• Je werkt gastgericht 

• Je bent enthousiast, flexibel en service minded 

• Je bent steeds beschikbaar op zaterdag en zondag van 6u tot 10u ’s 

ochtends 

• Je kan zelfstandig werken alsook perfect functioneren in teamverband 

• Werk je minstens 4/5 bij een andere werkgever of ben je een 

gepensioneerde? Dan kom je in aanmerking om als flexi te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker schoonmaak (flexi) 
@Priorij Corsendonk 



 

Jobgerelateerde competenties 
• De gemeenschappelijke delen onderhouden en schoonmaken 

• De inhoud van de huishoudkar of linnenkar controleren 

Aanvullen met benodigdheden 

• De kamer opnieuw voorzien van zeep, shampoo, bloemen, snoepjes, ... 

• Het sanitair op de kamer schoonmaken en ontsmetten 

• De lakens vervangen, het bed opmaken (verversen, toeleggen, ...) 

De handdoeken vervangen 

• De vloeren, tapijten, het meubilair en de ramen schoonmaken 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Resultaatgerichtheid 

• Zelfstandigheid 

 

Wat bieden we?  
• Aantrekkelijke verloning 

• Je komt terecht in een leuke functie binnen een dynamische en 

groeiende organisatie 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Priorij Corsendonk (Oud-Turnhout) 

CORSENDONK 5, 2360 Oud-Turnhout 

 

Solliciteren? 
TAV: Mevr. Marie-Line Loots 

Gelieve uw CV te bezorgen aan loots@corsendonkhotels.com 

mailto:loots@corsendonkhotels.com

