Vacature | Interieurverzorg(st)er
Vind jij het belangrijk dat onze gasten aan een blinkend schoon tafeltje komen
te zitten? En wil jij onderdeel worden van onze Lovano-familie? Dan is dit je kans.
Lovano is een gloednieuw horecaconcept in Veldhoven. Hier geniet je van eerlijke
smaken en ontmoet je elkaar op een ongedwongen manier: een combinatie van
de gezelligheid en de intimiteit van het dorp, met de vooruitstrevendheid en het
eigentijdse van de stad. Samen zorgen we ervoor dat onze gasten zich écht welkom
voelen. Wij zijn op zoek naar een interieurverzorg(st)er die houd van aanpakken en
gestructureerd en netjes te werk gaat.

Functiebeschrijving | wat ga je doen
Als interieurverzorg(st)er zorg jij voor een schone en nette werkomgeving. Je
reinigt en onderhoudt alle zichtbare aspecten van ons bedrijfspand. Je hebt
oog voor detail en gaat grondig en gestructureerd te werk. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en kunt jezelf motiveren om het beste uit jezelf te
halen. Je bent graag onderdeel van een gezellig team en werkt graag in een mooie
en inspirerende omgeving.

Onze organisatie | jouw werkomgeving
Wij bieden je een ﬁjne, levendige werkomgeving waarin talent zich mag ontwikkelen
en waar gasten zichzelf thuis voelen. We werken met een gevarieerd en dynamisch
team waar een ﬂinke dosis Oerse gezelligheid altijd de boventoon voert. We dagen
elkaar uit en proberen er samen het maximale uit te halen. Bovendien ga je werken
in een gloednieuwe kitchen en bar met dito voorzieningen.
Wij hechten veel waarde aan vriendelijkheid, openheid en respect en staan open
voor eigen inbreng. Binnen Lovano streven we naar persoonlijke en professionele
groei en een optimale samenwerking. Graag maken we gebruik van jouw talenten
en werken we samen aan nog te ontdekken of te verbeteren talenten.

Wat hebben wij te bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een inspirerende omgeving
Een splinternieuwe bar met de modernste apparatuur
Ruimte voor eigen inbreng
Fulltime of parttime dienstverband
Een marktconform salaris, passend bij functie, opleiding en ervaring op basis
van horeca cao, inclusief pensioenopbouw
Aanvullende betalingen zoals vakantiegeld, reiskostenvergoeding
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Flexibele werktijden in overleg

Must haves
•
•
•
•
•
•

Kennis van onderhoud aan een bedrijfsomgeving
Kennis van te gebruiken reinigingsmiddelen en schoonmaak(artikelen)
Heeft oog voor detail
Gaat grondig en gestructureerd te werk
Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Zelfmotivatie en het vermogen om werk te voltooien zonder direct toezicht

Nice-to-haves
•
•
•
•

Sociale hygiëne
Communicatief vaardig
Empathisch vermogen
Gastgerichte houding

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Schoonhouden van het gehele bedrijfspand: zowel de algemene gasten- als
bedrijfsruimtes
Schoonmaken van inventaris
Reinigen en desinfecteren van sanitaire voorzieningen
Controleren van (technische) voorzieningen
Het uitvoeren van kleine reparaties/handelingen

Geïnteresseerd?
Spreekt deze functie je aan en denk jij te passen bij ons vernieuwende concept
Lovano? Reageer dan op bovenstaande vacature met je motivatie, relevante
werkervaring en laat ons weten wat jij samen met ons zou willen bereiken. Niets
moet, alles mag! Reageren kan via vacature@lovano.nl.
Laten we er samen voor gaan en er iets moois van maken. We horen graag van je!

