Kom jij ook werken
in onze gloednieuwe
Saunaclub in Zundert?
We zijn nog op zoek naar een

allround leidinggevende & medewerkers schoonmaak!
Voor onze net nieuw geopende Saunaclub Le Grand in Zundert zijn wij op zoek naar
medewerkers die zelfstandig en proactief werken en die energie krijgen van een functie waar
geen dag hetzelfde is.
Onze Saunaclub zet de klantbeleving centraal en onze nieuwe locatie heeft een volledige
renovatie ondergaan. Het gebouw heeft een moderne en prachtige uitstraling en is van
alle gemakken voorzien. Bovendien is onze Saunaclub uniek in de omgeving. Ben jij op zoek
naar een bijzondere werkplek waarin je veel vrijheid en zelfstandigheid krijgt om jouw werk
optimaal in te richten, lees dan vooral verder!

VACATURE ALLROUND LEIDINGGEVENDE

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige, proactieve leidinggevende met enige ervaring in
de hospitality.
Als leidinggevende voor onze Saunaclub:
• Geef je leiding aan het team in de horecagelegenheid;
• Ben je een teamspeler, aangezien je ook samenwerkt met met onze bedrijfsleiders
Marcel en Maja;
• Heb je een ﬂexibele werkhouding en kun je snel schakelen bij onvoorziene situaties;
• Ben je besluitvaardig en schrik je er niet van om belangrijke beslissingen ‘on the spot’
te nemen;
• Beschik je over sterke sociale en communicatieve vaardigheden;
• Kun je proactief handelen en houd je van organiseren en regelen.
Wij bieden:
• Een uitdagende functie met veel vrijheid en ruimte om weloverwogen beslissingen te
nemen;
• Een positie waarin jouw kwaliteiten als leidinggevende worden gewaardeerd en
waarin veel vertrouwen wordt gesteld in jouw kennis, kunde en ervaring;
• Een afwisselende omgeving waar iedere dag anders kan zijn;
• Een autonome functie waarbij je kunt schakelen met de bedrijfsleiders indien nodig;
• Een fulltime dienstverband met ruimte om tijden en dagen in overleg af te stemmen;
• Een salaris dat jouw kwaliteiten representeert;
• Een nieuw team waarbij jij zorg draagt voor het creëren van een prettige
werkomgeving voor allen.
Als jij je kunt vinden in bovenstaande vacature, neem dan snel contact met ons op!

VACATURE MEDEWERKER SCHOONMAAK SAUNACLUB

Onze Saunaclub is op zoek naar medewerkers schoonmaak. Bij ons staat de klantbeleving
centraal, als medewerker schoonmaak ben jij dan ook een belangrijke schakel in het
totaalplaatje dat wij creëren voor onze gasten.
Als medewerker schoonmaak voor onze Saunaclub:
• Heb je oog voor detail en ga je nauwkeurig te werk;
• Weet je van aanpakken;
• Heb je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Werk je graag in een nieuwe moderne omgeving en draag je bij aan de beleving van
onze gasten;
• Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan! Ervaring is een pre maar geen noodzaak.
Wij bieden:
• Een fulltime functie waarbij je in ploegen werkt;
• 4 ochtendshifts (van 09:00 tot 17:00) afgewisseld met 4 avondshifts
(van 17:00 tot 01:00);
• 2 vrije dagen tussen de wisseling van ochtendshifts naar avondshifts;
• Een functie met veel vrijheid en ruimte om zelf prioriteiten te stellen.
Herken jij je in deze omschrijving en zou je graag bij onze nieuwe Saunaclub komen
werken, neem dan snel contact met ons op!
Voor vragen over deze vacatures of om direct te solliciteren, kun je contact met ons
opnemen via: 06 - 29579055 en pr@saunaclublegrand.nl

