
 

 

MEDEWERKER HOUSEKEEPING  

Parttime (1-2 dagen in het weekend) 

 

In het kort: 

Bij IBIS Tilburg hebben we een gedeelde missie én passie: zorgen dat iedereen zich thuis 

voelt. Natuurlijk geldt dat voor onze gasten, maar zeker ook voor ons team. Een hechte en 

gezellige club mensen staat iedere dag weer klaar om de gasten een vertrouwd gevoel en 

een prettig verblijf te geven. Kom jij erbij? 

 

IBIS Tilburg is onderdeel van de wereldwijd opererende hotelketen Accor Hotels. Het 

veelzijdige hotel aan de rand van de stad biedt elke gast optimaal comfort voor een scherpe 

prijs. IBIS Tilburg telt 80 complete kamers, een restaurant en hotelbar en zeven 

vergaderruimtes voor grote en kleine gezelschappen. Elk verblijf zo aangenaam mogelijk 

maken, dat is het doel van het team dat dag en nacht voor de hotelgasten klaar staat. 

 

Wat ga je doen? 

Als Medewerker Schoonmaak zorg je er samen met je collega’s voor dat onze gasten een 

prettig verblijf hebben en zich welkom voelen. Jouw werk bepaalt in belangrijke mate de 

kwaliteit van het verblijf van de hotelgasten. Werkzaamheden die hierbij horen zijn onder 

andere opmaken van bedden, schoonmaken van meubilair en sanitair, stofzuigen, moppen, 

aanvullen van handdoeken en andere voorzieningen. Ook het signaleren van technische 

mankementen valt onder de functie. Het werk is een fysieke inspanning die jij niet uit de weg 

gaat.  

 

Jij: 

 Je bent representatief en gastgericht; 

 Je bent flexibel inzetbaar in het weekend. De werktijden zullen zijn gebaseerd op een 

wisselrooster maar zullen over het algemeen plaats vinden op zaterdag en/of zondag 

van 10.30-15.00 uur. Wij kunnen geen vaste eindtijd garanderen. 

 Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse taal. 

 Je hebt empathie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Schoonmaakervaring is een pré 

 Je bent gewend aan werk met krachtinspanning, lopend en staand werk. 

 Je kunt omgaan met diverse schoonmaakmiddelen. 



 

 

 

 
Wat bieden we? 

 Een afwisselende en uitdagende functie met wisselende uren, een marktconform salaris 

en aantrekkelijke secundaire voorwaarden 

 Een hecht, gezellig en jong team collega’s binnen een dynamische organisatie 

 Ruime opleidingsmogelijkheden en kansen om jouw talent verder uit te diepen zodat 

onze gasten nog meer kunnen genieten 

 Korting op slapen, eten en drinken in onze Accor Hotels wereldwijd en gratis 

parkeergelegenheid tijdens werktijd 

 

Solliciteer! 

Denk je: ‘Ja, ik ben de ideale man of vrouw voor deze toffe job!’? We horen graag van je! 

Neem voor meer informatie contact op met de receptie via 013-535 46 75 of mail je motivatie 

inclusief Curriculum Vitae aan personeelszaken@heuvelpoort.nl.  
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