
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 2 PARTTIME
INTERIEUR VERZORG(ST)ERS

 

 
 

EEN PANNENKOEK SMAAKT PAS ÉCHT LEKKER ALS JE  ERVAN KAN
GENIETEN IN EEN SCHOON,  FRIS  EN NET  RESTAURANT!

ZIE  J IJ  HET WEL ZITTEN OM HIER VOOR TE  ZORGEN?

UREN IN OVERLEG,  MINIMAAL 12  -  MAXIMAAL 38

 
BEN JE  GEÏNTERESSEERD? SOLLICITEER DAN DIRECT!  

WE ZULLEN SNEL OP JE  SOLLICITATIE  REAGEREN.

 



PANNENKOEKENRESTAURANT 
DE FINANCIËN

Wij zijn ‘De Financiën’ in Loon op Zand. 
Een veelzijdig pannenkoekenrestaurant vol smaak en vermaak. 

Wij bieden in ons restaurant plaats aan zo’n 250 gasten en op ons terras kunnen
ongeveer 300 gasten plaats nemen die komen voor een lekkere maaltijd, een
gezellige borrel of een uitje met de familie. Het is onze missie om voor elke gast die bij
ons komt positieve herinneringen te maken. Natuurlijk doen we dat door heerlijke
pannenkoeken te serveren. Positieve herinneringen maken we ook door heel goed te
luisteren naar de wensen van onze gasten. Én doordat we onze gasten altijd met een
glimlach tegemoet treden. Bijna niets is ons teveel om die missie waar te maken. We
kunnen dit samen doen omdat we als team goed én gezellig samenwerken.

Voor ons pannenkoekenrestaurant zijn wij op zoek naar 2 parttime
interieurverzorg(st)ers voor 12 tot 38 uur.

Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van het restaurant en draagt zo op jouw
manier bij aan een optimale gastbeleving. De schoonmaak vind plaats in de
ochtenduren en kan daarom bijvoorbeeld uitstekend plaatsvinden tijdens schooltijd
van de kinderen. De schoonmaak van het restaurant omvat de verschillende ruimtes
van het restaurant evenals de bar, toiletten, speelruimtes, kantoor en de keuken.

V O L  S M A A K  E N  V E R M A A K !



Per 1 september (of eerder) starten met deze functie.
Een uitdagende functie in een gezellige, totaal vernieuwde en mooie werkomgeving.
Een salaris boven de horeca CAO passend bij de functie en ervaring.
Bij goed functioneren wordt na je 1e contract je aanstelling omgezet in een vast contract.
Gunstige werktijden, ideaal te combineren met bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.
We houden graag rekening met je privéleven en proberen het rooster daarom waar mogelijk
af te stemmen op jouw wensen.

Je weet welke producten op de verschillende materialen gebruikt moeten worden. 
Ervaring met de schoonmaak van verschillende materialen.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zelfstandig werken.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Je maakt duidelijke afspraken en komt ze na.
Je zorgt dat er elke keer weer voor dat ons restaurant er spik en span uit ziet.
Je werkt consequent en professioneel en je bent gericht op elk detail. 
Je kan snel en efficiënt werken.

Wat bieden we:

 
Functie:

Je bent verantwoordelijk voor zorgvuldige schoonmaak van publieke ruimten, toiletten, meubilair,
speelgelegenheden en keukenruimte volgens schema en opdrachten van leidinggevende en naar
eigen inzicht. Je taken zijn onder andere het stoffen, dweilen en stofzuigen van het restaurant,
het zemen van de ramen en deuren, afnemen van de meubels, schoonmaken van de toiletten,
schoonmaken van het speeltoestel , soppen van de (keuken)wanden), schoonmaken van
keukenapparatuur.

Wie zoeken we:

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan direct!
Past deze baan toch niet bij jou, maar ken je iemand die hier wel zou passen en toe is aan
deze uitdaging? Stuur deze vacature dan door! 


