
Schoonmaker / Schoonmaakster bij Yachtcharter De Drait - Woudsend

Als onze nieuwe schoonmaker / schoonmaakster zorg jij voor de onmisbare eerste indruk
van onze gasten. Vind jij het fijn om gasten tevreden te stellen en ben je op zoek naar een
baan voor een paar dagen/dagdelen in de week? Wacht dan niet langer met het solliciteren
op deze openstaande vacature.

Yachtcharter de Drait in Woudsend zoekt per direct een schoonmaker/schoonmaakster. Bij
ons bedrijf zorg jij voor het schoon en netjes houden van zowel de werkomgeving, de
sanitaire voorzieningen en de boten van onze verhuurvloot (15 boten). Alles moet er spik &
span uitzien zodat wij onze gasten kunnen ontvangen in een schone en nette omgeving.

Op maandag en vrijdag zijn onze vaste wisseldagen. Zodra de huurders de boot weer
afgeven, moet de boot weer schoongemaakt worden voor de volgende gasten. Stofzuigen,
dweilen, schoonmaken van de woonkamer, slaapkamers, keuken, badkamer, etc zijn hierbij
jouw voornaamste taken. In het verhuurseizoen (april-september) ligt daarom de prioriteit bij
de maandag en vrijdag. Daarnaast hebben wij een kantoorruimte wat tegelijk ook de
ontvangstruimte is voor onze gasten. Ons doel is het tevredenstellen van onze gasten en dit
begint natuurlijk al bij binnenkomst in een nette en schone omgeving. Daarbij hoort ook het
schoonhouden van het sanitair van onze gasten en werknemers. Kortom, alles moet er weer
spik & span uit zien als jij je werk hebt geleverd.

Door de afwisseling in ons verhuurseizoen is het van belang om van april tot september
flexibel inzetbaar te zijn. In de maanden van oktober t/m maart is het relatief rustig en
worden er geen boten verhuurd. Daarom hoef je in het laagseizoen minder uren te maken.
(hoogseizoen: 20-24 uur/ laagseizoen: 8-12 uur). Eventueel is er de mogelijkheid om in het
laagseizoen ook uren te maken op onze locatie in Drachten (in overleg).

Wat vragen wij van jou?
-Beschikbaarheid in ieder geval op maandag en vrijdag;
-Je bent flexibel inzetbaar;
-Je kunt zelfstandig werken;
-Betrouwbaarheid;
-Oog voor detail.

Wat bieden wij jou?
-Parttime functie van 16-20 uur;
-Werktijden in overleg (afgestemd op de werkzaamheden);
-Dagdiensten (gunstige werktijden voor bv. mensen met schoolgaande kinderen);
-Een gezellig team.

Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Neem dan snel contact met ons op en bel
ons op 0512 513 276 of stuur jouw sollicitatie naar jacqueline@dedrait.com .
Je bent altijd bij ons welkom voor een kennismaking met een kopje koffie. Bel van te voren
wel even voor een afspraak.
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