
Het Brinkhotel in Zuidlaren heeft 54 kamers, 3 vergaderzalen en een restaurant met 120 

zitplaatsen. Voor de huishouding zijn wij op zoek naar een parttime medewerker die ons komt 

versterken. 

De baan 

Wij zoeken een enthousiaste medewerker huishouding. In deze functie zorg jij er samen met 

jouw collega’s voor dat de gasten van ons hotel zich welkom voelen. een hygiënische 

omgeving voor de hotelgasten. De bijbehorende werkzaamheden zijn onder andere: opmaken 

van bedden, schoonmaken-, stofzuigen en dweilen van de hotelkamers, aanvullen van ge- en 

verbruiksartikelen zoals handdoeken, zeep,  en shampoo. Verder zorg je voor het 

schoonmaken van de openbare ruimten, kun je mangelen en strijken. 

Het werk brengt een fysieke inspanning met zich mee die jij niet uit de weg gaat. 

Je bent flexibel en op wisselende dagen waaronder ook het weekend beschikbaar, dit volgens 

een wisselend rooster. 

Jouw werkzaamheden 

 Afstoffen vensterbanken 

 Stofzuigen en dweilen van restaurant Eethuis voor Allen 

 Ramen lappen 

 Schoonmaken van de sanitaire ruimten 

 Schoonhouden overige publieke ruimten 

 Wassen, strijken en gereed hangen van personeelskleding 

Jouw profiel 

 Je hebt oog voor detail 

 Je bent flexibel qua werktijden 

 Je hebt plezier in het schoonmaken en voelt je verantwoordelijk voor je werk 

 Je hebt een zeer gastvrije en gastvriendelijke instelling 

 Indien je ervaring hebt in de huishouding dan wordt dit zeer op prijs gesteld. 

 Je bent woonachtig in of in de nabije omgeving van Zuidlaren 

Competenties: gastgerichtheid, samenwerken, discipline. 

Salariëring 
Conform Horeca CAO 

Reageren 
Lijkt het jou een uitdaging om aan de slag te gaan in het Brinkhotel te Zuidlaren? Stuur dan je 

cv (het liefst voorzien van foto) en brief waarin je kort je motivatie en beschikbaarheid 

toelicht naar manager@brinkhotel.nl 

O.v.v. Medewerker Huishouding- Brinkhotel T.a.v. Miranda Nekeman - Hotelmanager 

Reageren kan totdat de vacature ingevuld is. 


