Bedrijf / Organisatie
Olround Bowlingcentrum & Prison Island Maastricht
Ondanks dat 'Olround Bowling' en 'Prison Island' Maastricht op twee verschillende zaken lijken,
horen ze echt bij elkaar! Twee verschillende leisure concepten die elkaar maar al te goed bijstaan
en aanvullen.
Bowlen, eten & drinken en 'Prison Island'. Of je nou met je vrienden, familie, collega's of met je
studiegenoten komt, voor elke samenstelling en groepsgrootte is er wat te doen.
Bij Olround werken we met de beste kwaliteit in producten, de nieuwste en meest innovatieve
technieken en middelen en staat service hoog op de vaandel. Hetgeen waar we naar op zoek zijn,
zijn mensen die weten hoe ze de "WOW factor" kunnen overbrengen, als het waar echte "Ollies"!

Functie
Interieurverzorg(st)er.

Functieomschrijving
Als interieurverzorg(st)er van Olround sta je er in ieder geval nooit alleen voor want drie
verdiepingen schoonhouden en onderhouden is een hele klus. Van dagelijks stofzuigen van het
restaurant en poetsen van de toiletten, tot periodiek de ramen lappen en het buitenterrein
onkruidvrij houden tot aan de mogelijke en kleinere werkzaamheden als het vervangen van lampen
en dergelijke. Het hoort er allemaal bij! Uiteraard zijn dat de werkzaamheden die worden
uitgevoerd voor openingstijd dus vanaf 07/08 uur.

Soort dienstverband
Parttime, beginnende met een contract voor bepaalde tijd. Per week is er maximaal 22-24 uur werk
voor deze functie. Aanvulling op uren is mogelijk i.c.m. ander werk binnen het bedrijf.

Wat wij van jou verwachten en de minimale vereisten
-

Minimaal 3 diensten per week
Niet bang om je handen uit de mouwen te steken en om ook zelf vieze handen te krijgen
Flexibiliteit. Na een druk weekend, feestdag of periode kan het wel eens wat langer duren om de
klus te klaren.

Voorwaardes en Extra's
·
·
·
·
·
·
·
·
.

CAO-conform salaris
Gratis personeelseten en drinken
Leermomenten en eventuele doorgroeimogelijkheden qua verantwoordelijkheden en functie
(indien gewenst en mogelijk)
Pensioen
Flexibele werkuren
Personeelskorting
Budget voor professionele ontwikkeling
Vakantiegeld
Een leuk, jong en gezellig team waarbij hard werken bij iedereen voorop staat

