VACATURE SCHOONMAAK M/V
20 uur per week
1 april - 30 september
Wil jij werken op een plek waar de vakantiesfeer in de lucht hangt? Dat kan.
Wie zijn wij?
Wie zijn we niet? Ons Recreatiecentrum de Kluft beschikt over een camping, jachthaven,
hotel, Weeribbenlodges (luxe Scandinavische huisjes aan het water), Veenhuisjes, Tiny
Houses, trekkershutten en een groepsaccommodatie. Ons recreatiecentrum biedt voor
een ieder wat wils. Gasten met een tentje zijn van harte welkom, maar ook gasten die op
zoek zijn naar een luxer verblijf. Dit alles vergezelt met het huren van een sloep, kano,
fluisterboot en/of fiets. Daarnaast kunnen gasten ook terecht in ons gezellige restaurant
met bijbehorende snackbar. Al met al een leuke plek voor een meerdaagse vakantie of
gewoon een dagje uit!
Wie ben jij?
Jij bent enthousiast, net zoals je andere collega's van de schoonmaak. In voor een lolletje,
maar weet ook goed door te werken. Je vindt het belangrijk dat gasten tijdig kunnen
inchecken en in een schone accommodatie arriveren. Schoon en fris is voor jou
vanzelfsprekend. Daarnaast ben je flexibel en vind je het logisch dat je werkt met
feestdagen en weekenden (afwisselend).
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bent iemand die netjes en secuur werkt
bent dienstverlenend met een glimlach
kunt goed zelfstandig werken
bent proactief en gemotiveerd
bent flexibel inzetbaar
kunt goed in een team werken, maar ook zelfstandig
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Seizoen
Het zomerseizoen loopt van 1 april – 31 oktober. In deze maanden zijn al onze faciliteiten,
accommodaties en toiletgebouwen geopend. De werkdagen beginnen om 7.30 uur - circa
16.30 uur.
Wat bieden wij jou?
Een mooie werkplek in een bijzondere omgeving, waar de vakantiesfeer in de lucht hangt.
Leuke collega's, die houden van een muziekje en poetsen en zingen op de maat. Niet zo goed
in zingen? Ook dan ontvangen wij graag je sollicitatie.
Salariëring vindt plaats volgens de CAO recreatie. Het betreft een functie voor gemiddeld 20
uur per week. Aanvangsdatum: 1 april 2022
Solliciteren?
Herken jij jezelf hierin en heb je zin om er, samen met ons, een mooie zomer van te
maken?
Stuur dan je schriftelijke reactie met CV naar info@dekluft.nl,
t.a.v. Familie van den Berg.
Wij kijken uit naar jouw reactie!
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