
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
De groep Corsendonk Hotels is voor zijn nieuw hotel, Corsendonk Turnova, op 

zoek naar een schoonmaak medewerker (flexi). Turnova is een bruisend 

nieuw stadsdeel vlak bij de Grote Markt in hartje Turnhout. Wonen, winkelen 

en beleven, het kan allemaal in Turnova. Naast hotel Corsendonk Turnova, 

250 woongelegenheden en een 40-tal winkels vindt ook de nieuwe stedelijke 

academie hier haar plaats. Drie pleinen met een eigen sfeer versterken het 

stadshart. Samen met de gezellige cafés, restaurants en terrasjes zal Turnova 

een nieuwe dimensie aan het stadscentrum van Turnhout geven. 

Het hotel is gedeeltelijk in een nieuw, modern gebouw gehuisvest en 

gedeeltelijk op de drie verdiepingen van het oude postgebouw, dat een 

beschermd monument is. De 98 luxueuze kamers, die het niveau van vier 

sterren hebben, zijn zo de perfecte uitvalsbasis voor bedrijfsmensen en 

vakantiegangers die willen genieten van de levendige stad. 

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 ruimtes zoals liften, trappen, restaurant, 

toiletten en bar. Waar nodig zal je ook bijspringen bij het schoonmaken of 

opfrissen van kamers. 

Wie zoeken we? 

• Je bent nauwkeurig 
• Je bent enthousiast, flexibel en service minded 
• Je bent beschikbaar op weekdagen en/of in het weekend 
• Je kan zelfstandig werken 
• Je voldoet aan de voorwaarden van het flexistatuut: je werkt minstens 

4/5 bij een andere werkgever of je bent met pension 

 

 

 

 

 

Schoonmaak medewerker (flexi) 
@Corsendonk Turnova 



 

Jobgerelateerde competenties 

• Vloeren en meubilair schoonmaken 

• Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden 

• Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken  

• Gladde zones afbakenen 

• Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken 

• Toiletten en keukens schoonmaken 

• De handdoek- en zeepverdelers bijvullen 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Zelfstandigheid 

 

Wat bieden we?  
• Aantrekkelijke flexi-verloning: bruto = netto 

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

groeiende organisatie 

Deze job is een bijverdienste. Je mag deze job uitvoeren als je minstens 4/5 

werkt of met pensioen bent. Uitgebreide info over de voorwaarden vind je 

op vdab.be/flexi-job. 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Corsendonk Turnova 

KURSAALPOORT 10, 2300 TURNHOUT 

 

Solliciteren? 
TAV: Mevr. Romy Van Genechten 

Gelieve uw CV te bezorgen aan vangenechten@corsendonkhotels.com 

http://vdab.be/flexi-job
mailto:vangenechten@corsendonkhotels.com

