Luxe vakantiewoningen Drenthe exploiteert 3 groepsaccommodaties in Drouwenermond en 2e Exloërmond.
In onze accommodaties houden families in een luxe en gezellige omgeving hun familiebijeenkomsten.
Voor onze accommodaties zoeken we een enthousiaste en zelfstandige

HUISMEESTER m/v
Als Huismeester van onze accommodaties zorg je ervoor dat de accommodaties van binnen en buiten helemaal op orde
zijn, daarom zullen schoonmaakwerkzaamheden een aanzienlijk deel (50%) van de tijd vragen. Daarnaast help je mee
met het onderhoud van de tuin, voer je controles uit en verricht je kleinere reparaties en overige
onderhoudswerkzaamheden. Als Huismeester fungeer je zo nodig ook als aanspreekpunt voor onze gasten.
Je komt te werken op onze locaties in Drouwenermond en 2e Exloërmond. Je werkt zelfstandig en bent makkelijk
benaderbaar, flexibel inzetbaar en een echte probleemoplosser.
Wat ga je doen?
Naast diverse huishoudelijke, facilitaire en technische taken ten behoeve van het beheer en onderhoud van onze
accommodaties, behoort onderstaande tot jouw verantwoordelijkheden:
• Het samen met de schoonmakers verrichten van de schoonmaakwerkzaamheden;
• Het signaleren van mankementen in de accommodaties en waar mogelijk het oplossen hiervan;
• Het verrichten van diverse technische aanpassingen aan het gebouw en interieur en je zorgt ervoor dat
preventief en correctief onderhoud goed wordt uitgevoerd door jezelf maar ook door anderen.
• Het onderhouden van de tuin, het terrein en de installaties rondom de accommodaties
• Je bent incidenteel bereid om ook in het weekend enkele uren beschikbaar te zijn voor vragen of problemen
van gasten.
Heb jij twee rechterhanden en steekt ze graag uit de mouwen. Ben je communicatief, sociaal, representatief en kun je
zelfstandig goed uit de voeten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
• Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week (bespreekbaar), waarbij de maandag en vrijdag vaste
werkdagen zijn. Je bent flexibel in je werktijden en werkdagen, ook tijdens schoolvakanties.
• Je hebt meerdere jaren ervaring op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud;
• Je bent vriendelijk en hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer
Wat bieden we jou:
o Een contract voor 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband;
o Een passend salaris op basis van je werkervaring met ruimte om te groeien.
o 25 vakantiedagen per jaar op fulltime basis
o Een reiskostenvergoeding, vakantiegeld en pensioenregeling conform CAO;
Interesse? Stuur dan een mail met cv waarin je omschrijft waarom jij goed bij deze functie past naar:
info@dewitteboerderij.com t.a.v. Karen Meijer

