
Interieurverzorger schoonmaak
We hebben het steeds drukker dus zijn we op zoek naar een extra 
Interieurverzorger om samen alles lekker fris te houden.

Wat ga je doen?
Houd jij van schoonmaken? En laat je dan alles spik en span achter? Dan ben jij 
onze nieuwe collega bij Landgoed Brakkesteyn! Jouw job wordt interieurverzorger, 
schoonmaker, huishoudelijke hulp, werk(st)er, poetser of hoe jij je functie het 
liefst wilt noemen.

Jouw doel is dat onze gasten een onvergetelijke eerste indruk krijgen van onze 
twee panden. Je bent met je collega’s verantwoordelijk voor de schoonmaak van 
het Landhuis, het Koetshuis, de suite en de prachtige ruimtes voor vergaderingen, 
bruiloften en feesten. Je bent onmisbaar voor Landgoed Brakkesteyn en ziet elke 
dag als een mooie kans om samen met je team de verwachtingen van de gasten te 
overtreffen.

Landgoed Brakkesteyn is een buitengewone locatie in hartje Nijmegen. Deze locatie is onderdeel van The Attention Group; een 
sprankelende organisatie dat tevens Mariënhof Amersfoort exploiteert en al vele nominaties en awards op hun naam heeft staan.

Wie zoeken wij? 
Je bent een echte aanpakker en houdt er van als alles weer 
blinkt en heerlijk schoon is.
Je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken.
Werkzaamheden als stofzuigen, afval opruimen, meubels 
poetsen, toiletten schoonmaken, bedden opmaken en 
ramen lappen geven je voldoening en vind je leuk om te 
doen.
Ervaring in de schoonmaak is fijn maar als je wilt leren 
nemen wij de tijd je de kneepjes van het vak te laten zien.
Je bent in de ochtend beschikbaar op doordeweekse 
dagen maar ook in het weekend (ca 1 keer per 2 weken)
We bepalen in overleg met jou hoeveel en welke dagen je 
wordt ingeroosterd.

Wat bieden we jou? 
Een jaarcontract op 0-uren basis met de mogelijkheid om 
veel te werken
Liever een vast contract? Dat behoort ook tot de 
mogelijkheden.
Diensten goed af te stemmen op andere bezigheden of 
verplichtingen
Twee keer per jaar een personeelsuitje
Een ontzettend fijne groep collega’s
Salaris is voor iedereen van 18 jaar en ouder € 14,00 per 
uur inclusief vakantiegeld en –uren, daaronder verdient 
iedereen € 10,00 per uur inclusief.

Zijn wij een match made in heaven? 
Zie jij jezelf al werken bij het mooiste landgoed van Nijmegen? Solliciteer dan naar deze functie en stuur een mail met een korte CV 
naar Kees Aalbers op kees@landgoedbrakkesteyn.nl en we nemen snel contact met je op.


