BIG Horeca exploitatie is een overkoepelende organisatie van onder andere Restaurant Volle
maan, Gina en restaurant Clooney alwaar wij per direct opzoek zijn naar een:
Enthousiaste schoonmaker/ster voor 4 dagen in de week
Vind je het fijn om ervoor te zorgen dat onze restaurants er opgeruimd en schoon uitzien? Van het
afnemen van het meubilair, tot het dweilen en het zemen van ramen, jij draait er je hand niet voor om.
Aan het einde van de dag zorg je ervoor dat het restaurant er weer spik en span uitziet en ga je met
een voldaan gevoel naar huis.
Wat een geslaagde dag, maar morgen presteren we nóg beter, want we gaan alleen voor het
allerbeste resultaat.
Ben je zelfstandig, representatief, kan je hard werken en voldoe jij aan de functie eisen hier
onderaan? Solliciteer dan direct !
Functieomschrijving:









Schoonmaken van meubilair, deuren e.d.
Schoonmaken van publieke ruimten en/of bedrijfsruimten volgens schema opdrachten van de
directe leidinggevende en eventueel naar eigen inzicht op grond van beoordeling van de
situatie. E.e.a. houdt, afhankelijk van de toegewezen taken , o.m. in:
- boenen en dweilen van vloeren, trappen, stoepen e.d.
- zemen van ramen, deuren etc., afnemen van meubilair
- stoffen van wanden, kasten, banken e.d.
- zo nodig aanvullen van verbruiksartikelen
Hanteren van schoonmaak-(hand) gereedschappen
Te woord staan van gasten, incidenteel antwoorden in een vreemde taal
Onderhouden van contacten met collega's (informatie) en gasten (vragen)
Attent zijn op naleving van de gestelde regels t.a.v. bedrijfs- en persoonlijke hygiëne en
gedrag jegens gasten.
Controleren van (technische) voorzieningen, signaleren van mankementen/tekorten e.d.; zelf
uitvoeren van kleine technische handelingen zoals het verwisselen van kapotte lampen.

Functie eisen:










Minimale leeftijd van 18 jaar
Minimaal 2 jaar ervaring met huishoudelijke taken in de schoonmaak/hospitality sector
Je kunt lichamelijk zwaar werk verrichten;
Je kunt omgaan met hoge werkdruk;
Je bent besluitvaardig, gast-, resultaat- en kwaliteitsgericht;
Je hebt een ondernemende instelling, proactief met een hands-on mentaliteit;
Woonachtig in Leidschendam, Voorburg, Den Haag of in de directe omgeving hiervan;
Beschikbaar over eigen vervoer
Flexibele instelling, 24/7 mentaliteit en doorzettingsvermogen.
Is jouw interesse na het lezen van deze vacature gewekt en beschik jij over de gevraagde
functie eisen? Stuur dan een uitgebreide motivatiebrief, CV en foto
naar werken@bighoreca.nl.

(Let op: sollicitaties zonder CV, uitgebreide motivatiebrief en (pas)foto worden niet in de
sollicitatieprocedure opgenomen).

