Medewerker housekeeping
voor het weekend
Bij Hotel Marquette zijn we op zoek naar een medewerker housekeeping
om ons team te komen versterken.
0-uren contract of
8/12 uur per week

MARQUETTE
HOTEL

Wat kun je van ons verwachten?
• Per 1 augustus verhogen wij het minimumjeugdloon naar € 14,00 per uur
• Via Hotel Employee Rate bieden wij jou hoge kortingen bij hotels wereldwijd
• Wij bieden kortingen bij onze (zuster) bedrijven
• Wij hebben een benefit programma dat jouw kortingen geeft bij een groot
aantal bedrijven zoals Nike, Adidas, Apple en Zara.
• Werken op een van de mooiste locaties van Nederland
• Mogelijkheid tot fulltime werken in vier dagen
• Een werkomgeving waarbij meedenken en buiten de lijntjes kleuren
gewaardeerd wordt.
• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, zowel vakgericht als voor jou
persoonlijk
Over jou
• Je bent gemotiveerd om te leren, ervaring is niet nodig;
• Flexibel inzetbaar (ook in het weekend).
• Je bent stressbestendig;
• Je hebt een aanstekelijk enthousiasme;
Wat ga je doen
Als medewerker housekeeping draag je zorg voor het verblijf gereed maken van
gastenkamers (bedden opmaken, stofzuigen, aanvullen verbruiksartikelen, etc.) en
het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in algemene gasten- en
bedrijfsruimtes. De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in het
weekend en vakanties.

Over ons
Relaxed Hospitality Group bv (RHG) is een verzameling van bedrijven gevestigd in
de hospitality. Ons motto is ‘een belevenis om nooit te vergeten’. Landgoed
Marquette, bestaande uit hotel, zalen, restaurant M en Mr. T’s bistro-bar, Mr. T’s
bistro-bar op de Heemskerkse golfclub en Relaxed Apartments in Haarlem behoren
tot de groep.
Hotel telt 65 kamers, 130 bedden, en is eind 2022 volledig gerenoveerd. Chateau
Marquette telt 11 historische stijlkamers met elke hun eigen sfeer.
De visie van RHG is: Door met andere ogen naar het gastvrijheidsmodel te kijken zet
de Relaxed Hospitality Group (RHG) haar formules in de markt.
De gastbeleving staat hierbij centraal. Wij streven ernaar om de vraag van onze
gasten te beantwoorden voordat deze gesteld is. Elke gast wordt door onze
medewerkers benaderd op de wijze zoals zij zelf benaderd willen worden als zij te
gast zijn bij één van de RHG formules.
Persoonlijk als het kan, op afstand als het moet. RHG is betrokken bij de lokale
gemeenschap en houdt bij al haar activiteiten rekening met mens, dier en milieu. In
haar bedrijven is gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit een kernwaarde.
Solliciteer
Wil je ons team komen versterken als medewerker housekeeping? Dan horen we
graag van je! Stuur je CV en motivatie naar Carla Zandvoort, hotel manager, via
carla@hotel-marquette.com.

