Medewerker Huishoudelijke Dienst (HD)
Heb jij oog voor schoonheid en houd je van aanpakken?
Wij zoeken medewerkers die -op ZZP-basis- zich in willen zetten voor kwaliteitsvolle schoonmaak. Alle
gebouwen en faciliteiten op ons landgoed dienen goed schoon gehouden te worden, zodat wij de
trainingen en retraites van onze klanten zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Daarvoor hebben wij
mensen nodig die hun handen uit de mouwen steken, met zorgvuldigheid hun werk doen en gevoel
hebben voor de klantbeleving.
Wij werken met een vast team van ZZP-ers in de schoonmaak bij Venwoude, waarbij we op elkaar kunnen
rekenen en samen zorgen voor een leuke en fijne werkomgeving.
Wij vergoeden HD medewekers op ZZP basis 16 euro per uur ex BTW en zij kunnen aanspraak maken op
een reiskosten vergoeding van 0,19 euro/km met een max van 50 km per dag en 200 km per week.
Daarnaast bieden wij een aangename werkplek midden in de natuur en op een centraal gelegen locatie,
waar je tijdens je werk jezelf kan zijn.
Wat wij bieden:
•

Een enerverende functie in een dynamisch veranderende organisatie, met een fris enthousiast
team van medewerkers. Geen dag zal dezelfde zijn, gelukkig maar, dat maakt de functie
uitdagend en levendig.

•

Een werkomgeving op een fantastisch mooie plek in de bossen van Lage Vuursche. Landgoed
Venwoude is een prachtige plek zowel door het groen, de omgeving, als door de bedding van
persoonlijke ontwikkeling en betrokken verbondenheid van de mensen.

Taken en verantwoordelijkheden:
•

Schoonmaakwerk van zalen, kamers, publieke ruimtes en sanitair

•

Klaarzetten van materialen voor de trainingen/retraites

•

Interne verhuizingen

Functie-eisen:
•

Praktisch en handig

•

Oog voor detail en schoonheid

•

Iemand bent die van aanpakken houdt en in een team kan werken

•

Goede fysieke gesteldheid

•

Aandacht en gevoel voor de klant beleving

•

Engels kunnen spreken

•

Bereidheid om in de weekenden te werken

•

Bereidheid om tussen 07.30 en 23.00 uur te werken

•

Wonend binnen een straal van 50 kilometer t.o.v. Lage Vuursche

Herken jij je in het bovenstaande?
Reageer dan door een mail te sturen naar Leon Veenendaal, hoofd Huishoudelijke Dienst, via
hd@venwoude.nl of door te bellen met Leon: 06 – 814 88 531

