
 
 
  
  
 
 
 

 

HOOFD HUISHOUDING 
GEZOCHT 

 

GENOEG OVER ONS! SOLLICITEREN? 

  STUUR JE BRIEF MET CV EN FOTO NAAR : M.BOSMAN@EMPEREUR.NL 

 

 

Je moest ons even missen in het mooie Valkenburg, maar we are back! Hotel de 

l’Empereur komt na 1 jaar gesloten te zijn weer terug met een compleet nieuw imago. 

Dezelfde naam maar een nieuw gezicht. Als team gaan wij snel en functioneel te werk 

en zetten we een sfeer neer waarbij je helemaal jezelf mag zijn. Kom jij ons team 

versterken en help je ons de gast keizer te maken? 

 

Kan jij ook zo slecht tegen troep en  

is wasverzachter ook jouw lievelingsgeur?  

 

Houd je van ordening en vind je het leuk om de leiding te nemen? Dan moet jij zeker bij 

ons als Hoofd Huishouding aan de slag! 

 

WAT JE DOET? 

• Jij stuurt jouw eigen team op pad door het hotel om alle kamers spik en span achter 

te laten; 

• Jij en jouw team zorgen ervoor dat het restaurant schoon wordt gemaakt nadat de 

gasten hun buiken vol hebben gegeten daar;  

• Je bent een meewerkende baas en springt dus bij waar nodig is;  

• Je hebt de Nederlandse en Engels taal goed onder de knie, zodat je altijd met de 

gasten kan communiceren;  

• Het is jouw persoonlijke taak om alles zo schoon mogelijk achter te laten; 

• Je maakt duidelijke planningen voor jouw personeel en inkoop. 

 

WAT WIJ BIEDEN? 

• Een uitdagende parttimebaan (minstens 3-4 dagen in de week); 

• Een conform of net boven C.A.O- salaris; 

• Volgen van opleidingen binnen het bedrijf moet/mag/kan (budget beschikbaar);   

• Reiskosten die worden vergoed tot een maximum fiscaal toelaatbaar tarief; 

• Vrije tijd/vakantie wanneer het niet druk is in het restaurant; 

• Een unieke kans om je door te ontwikkelen in je rol als leider van een team; 

• De lekkerste wasverzachters.  
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