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Medewerker housekeeping -- parttime 

 
De dikke 9 die MANNA & Blue in Nijmegen gemiddeld krijgen, is zeker te danken aan onze helden van 
housekeeping. Onze gasten zijn altijd zeer onder de indruk van de stralende schoonheid van de kamers 
& suites, het sanitair en de openbare ruimtes. Wij zijn dan weer zeer onder de indruk van de 
gedrevenheid en het gevoel voor perfectie van onze housekeeping-medewerkers. Je krijgt dan ook alle 
waardering, je hebt lekker planbare uren en – belangrijker nog – je verdient heel goed als parttime 
medewerker housekeeping bij MANNA.  
 
 
Wat bieden wij jou? 
Bij MANNA & Blue heb je een afwisselende baan in een van de mooiste hotels en restaurants van 

Nijmegen en omstreken (al zeggen we het zelf). Je hebt goed planbare diensten en werkt in een team 

dat elkaar helpt en het leuk heeft met elkaar. We bieden je alle kans om door te groeien in ons bedrijf, 

als je dat wilt. Als je perfect op je plek bent als medewerker housekeeping - voor een paar maanden, 

een jaar of langer – dan is dat natuurlijk ook goed.  

Je verdient een volwassen salaris bij MANNA. Daarnaast krijg je ook nog allerlei extra’s. Denk aan – 

gratis- sporten, opleiding en training en nog veel meer.  

 
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. Housekeeping is hier bepalend in. Kun 

je goed omgaan met werkdruk, neem je geen genoegen met half werk en kun je jezelf goed motiveren?  

Ben je representatief en spreek je op z`n minst vloeiend Nederland of Engels? Heb je enkele jaren 

ervaring in de schoonmaak, het liefst in hotels? Dan maken we graag kennis met je. 

Wat vragen wij van jou? 
Wij willen onze gasten het allerbeste bieden. Van jou vragen we dus elke dag een topprestatie. Je bent 
een kei in schoonmaken en weet wat service en hospitality zijn. Je voelt je helemaal thuis bij begrippen 
als flexibiliteit, motivatie, teamspirit, hygiëne en betrouwbaarheid. Wat zijn je taken? Onder meer het 
opmaken van bedden, schoonmaken en desinfecteren van hotelkamers, sanitair en inventaris, 
aanvullen van verbruiksartikelen en het afvoeren van afval. 
Je werktijden variëren van maandag t/m zondag tussen 06:00 uur tot 20:00 uur. Je draait geregeld 
wisseldiensten. Je kunt je diensten goed plannen en weet lang genoeg van tevoren wanneer je dienst 
hebt.  
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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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