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Medewerker housekeeping -- part time 

Voor hotel MANNA en Blue, restaurants, lounge en bar zijn wij op zoek naar een medewerker housekeeping. Wij 
zijn een bedrijf met een perfectionistische mentaliteit en gaan alleen maar voor de hoogste kwaliteit en service. 
Als medewerker housekeeping zorg je er met je collega’s voor dat je de verwachtingen van onze gasten overtreft. 
 
De werkzaamheden 
Als medewerker housekeeping ben je werkzaam in een team van medewerkers en verantwoordelijk voor het 
kwaliteitsniveau van MANNA en Blue. De werkzaamheden verricht je in MANNA en Blue. Je zorgt voor het 
verblijfs-gereed maken van de hotelkamers en openbare ruimtes. Je taken zijn o.a. het opmaken van bedden, 
schoonmaken en desinfecteren van hotelkamers, sanitair en inventaris, aanvullen van verbruiksartikelen en het 
afvoeren van afval. Je hebt oog voor detail en een liefde voor het schoonmaak vak.  De housekeeping is een van 
de afdelingen die aan de basis staat van het succes van MANNA en Blue.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken betrouwbare en gedreven collega’s die van aanpakken weten en tegelijkertijd zeer precies en 
punctueel zijn. Al onze gasten hebben hoge verwachtingen. De housekeeping is hier een zeer belangrijke 
schakel in. Kun je goed omgaan met werkdruk en neem je geen genoegen met minder en heb je een 
zelfmotiverend vermogen? Ben je representatief en spreek je op z`n minst vloeiend Nederland of Engels? Heb je 
enkele jaren ervaring in de schoonmaakbranche, bij voorkeur de hotellerie? Dan ben jij misschien de persoon die 
wij zoeken.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Vanwege het hoge kwaliteitsniveau dat wij onze gasten bieden ervaar jij het als vanzelfsprekend om iedere dag 
een topprestatie te leveren. Je bent een kei in het schoonmaken en een persoon die weet wat service en 
hospitality is. Begrippen als; flexibiliteit, motivatie, teamspirit, hygiëne en betrouwbaarheid zijn je volledig eigen. 
De werktijden variëren van maandag t/m zondag tussen 06:00 uur tot 20:00 uur. Je draait geregeld 
wisseldiensten. 
 
De competenties die behoren bij deze functie zijn: 
- betrouwbaar en integer 
- schoon in denken en doen 
- actief meedenkend en werkzaam 
- fatsoenlijk 
- stressbestendigheid 
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Wat bieden wij jou? 
Een zeer afwisselend functie in een inspirerende en dynamische werkomgeving met een jong en fris team van 

collega`s.  Een succesvol concept met toekomstperspectief in een groeiend familiebedrijf. 

Naast de uitdagende functies zoals hier beschreven bieden wij nog veel meer. MANNA, Blue en Juliette steken 

de nek uit met het loyaliteitsplan. Wij bieden meer dan alleen een goed salaris en een bijzondere werkplek. Denk 

aan alle scholing en opleidingsmogelijkheden binnen jouw vak, wij kunnen het regelen voor jou!  

Fitnessen bij ons? Wij betalen het voor jou.  

Nog meer bijzondere arbeidsvoorwaarden? Vraag naar ons loyaliteitsplan of kom eens op gesprek. 

 

Details van de vacature 

Afdeling Hotel - housekeeping 

Contractvorm Contract voor bepaalde tijd op basis van flexibiliteit 
Verwachte aantal uren per week 12 – 18 uur verdeeld over 2 
of 3 diensten. Beschikbaarheid in het weekend is een 
voorwaarde.  

Werktijden Wisselende diensten van maandag tot en met zondag tussen 
06:00 uur tot 20:00 uur 

Talenkennis Vloeiend Nederlands en of Engels 

Rijbewijs n.v.t. 

Salaris Afhankelijk van leeftijd en werkervaring conform cao 

Opleidingseisen Middelbaar opleidingsniveau 

Ervaring Ervaring in een soortgelijke functie is vereist 

Solliciteren Je sollicitatie (met cv, pasfoto en motivatie) kun je sturen 
naar MANNA, werken@manna-nijmegen.nl  t.a.v. Deborah 
van Kempen. Heb je nog vragen? Mail die dan ook. 
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