WARNING
Ik zoek een
Housekeeper

3 tot 4 shifts
In de week

I hire locals that love working here – they’re very
proud of their roots, know their hood inside out and
are very eager to share that with others. They’re
always trying to over deliver and hardly over
promise. They’re free to let their personality go wild
and empowered enough to give off the impression
that they own the place.
HelloImLocal.com/ Vacatures

WARNING
\ I’m a local boutique
hostel
\ I’m somewhere in
between a 5-star
hotel and laid-back
hostel
\ I’m a place to eat,
sleep and drink in
Haarlem

I give off the impression
that I own this place. And
everyone is fine with that.
HelloImLocal.com

Als housekeeper van Hello I’m Local ben je verantwoordelijk voor
het schoonmaken en houden van het hostel. Je bent het
aanspreekpunt voor de vrijwilligers die jouw op sommige dagen
helpen.
Jouw taak is te zorgen dat de 12 kamers met badkamers,
toiletten, gemeenschappelijke ruimtes schoon zijn. De bedjes zijn
opgemaakt, de hopjes liggen op de bedden, alle zeeppompjes en
waterflessen zijn gevuld. Om 15:00 kunnen de gasten inchecken
en verwachten in hun kamer te kunnen. Je zorgt dat de pantry's
goed gevuld zijn voor de volgende dag.
Je telt het linnen, brengt het vuil weg.

Ik verwacht van jou dat je anticipeert op wat komen gaat. De
kamers zien er tip top uit voor de gasten inchecken. De patio en
woonkamer zijn klaar om Koningin Maxima te ontvangen. In mijn
reviews lees ik terug dat mijn gasten boven verwachting verrast
zijn met hoe schoon het is.
Je werkt 3 tot 4 shifts per week. Een shift start om 9:45 en je bent
tussen de 3 en 5,5 uur per shift bezig afhankelijk van de drukte.
Je bent flexibel in de weekenden.

Hello I’m me

Hello I’m you

Mijn persoonlijkheid

/ je bent een enthousiaste host/hostess

/ ik ben je vriend

/ horeca zit in je bloed

/ ik ben betrouwbaar

/ afgeronde vervolg opleiding

/ ik ben open – minded

/ je spreekt, schrijft en leest vloeiend NL en

/ ik werk hard

ENG. Duits mag ook en voor Frans heb ik een

/ ik ben eigenzinnig

zwak
/ je bent local en weet alle ins-en outs over de

Mijn waarden

stad Haarlem te vertellen

/ empowerment

/ je bent stressbestendig, oplossingsgericht,

/ authentiek

durft aan te pakken en assertief

/ gezelligheid

/ je communiceert duidelijk, simpel en met een

/ speels

glimlach

/ sharing = caring

/ je bent persoonlijk, merkt op wat iemand nodig
heeft en anticipeert
/ je werkt snel en doelgericht

/ je bent gek op details

/ Per direct
/ contract 7 maanden
/ Stuur mij een mailtje
melle@helloimlocal.com

