Housekeeping – NL
Voel jij je voldaan wanneer ons restaurant, alle hotelkamers en
spiegels blinken? Lijkt het jou leuk om in een jong ambitieus
team met gepassioneerde en hardwerkende collega’s te werken?
En wil jij bijdragen aan een glimlach op het gezicht van onze
gasten wanneer zij ons hotel binnenlopen? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Jij bent:
•
•

•
•

Een echte aanpakker: jij steekt graag de handen uit de
mouwen om alles schoon achter te laten
Flexibel: je bent verschillende dagen van de week
beschikbaar, waaronder ook weekend- en
vakantiedagen.
Gastvrij: jij vindt het leuk om af en toe gasten te
woord te staan wanneer ze jou aanspreken.
Daarnaast draag jij met jouw enthousiasme bij aan een
gezellige teamsfeer

Wij bieden jou:
Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Onze
medewerkers zijn het hart van onze business. Geef ons jouw
initiatief, passie en energie en wij geven jou je droombaan! Je
krijgt on-the-job trainingen en begeleiding, een marktconform
salaris en uitdagende doorgroeimogelijkheden.
Herken jij jezelf en wil jij deel uitmaken van het Morgan & Mees
team? Mail je CV en motivatiebrief naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Housekeeping – English
Do you feel satisfied when our restaurant, all the hotel rooms,
and mirrors shine? Would you like to work in a young ambitious
team with passionate and hardworking colleagues? And do you
want to contribute to a smile on the face of our guests when
they enter our hotel? Then we are looking for you!

You are:
•
•
•
•

A real go-getter: you like to roll up your sleeves to leave
everything clean
Flexible: you are available on different days of the week,
including weekends and holidays.
Hospitable: you like to occasionally speak to guests when
they speak to you.
In addition, with your enthusiasm you contribute to a
pleasant team atmosphere

We offer you:

You will work in a young and enthusiastic team. Our employees
are the heart of our business. Give us your initiative, passion,
and energy and we will give you your dream job! You will receive
on-the-job training and guidance, a competitive salary, and
challenging career opportunities.
Do you recognize yourself and do you want to be part of the
Morgan & Mees team? Mail your resume and motivation letter to:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

