Join our Lions Team!

Wij zijn op zoek naar een Housekeeping Supervisor (Fulltime)
Wie zijn wij?
Het team van LionsDive Beach Resort zorgt er samen voor dat de gasten een ultiem vakantiegevoel beleven.
Dit doen we met veel enthousiasme en daarbij verrassen wij onze gasten met net dat stukje extra service. Wij
kenmerken ons door de warme, Caribisch-Nederlandse sfeer en wij zetten ons in om al onze gasten een
geweldig verblijf te bezorgen. Binnen LionsDive is werksfeer, betrokkenheid en loyaliteit erg belangrijk.
Daarnaast hecht LionsDive veel waarde aan teamwork.
Wat ga je doen?
Als Housekeeping Supervisor ben jij verantwoordelijk voor het aansturen van jouw collega’s zodat ze precies
weten wat er gedaan moet worden. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de hotelkamers consequent wordt
geleverd volgens de normen van het hotel. Je maakt onderdeel uit van een vast supervisor team in een
prettige werkomgeving. Je rapporteer direct aan de Housekeeping Manager. Jouw belangrijkste taken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagelijks controleren van hotelkamers (arrival, stay over en VIP kamers);
Toezien op kwaliteit van schoonmaak en onderhoud;
Trainen en begeleiden van (extern) personeel, bewaken van de uitvoering van de
werkzaamheden (voortgang, uitvoeringskwaliteit), bijsturen van afwijkingen;
Toezien op het naleven van de procedures en evt. verbeteringen aanbrengen;
Inventariseren en oplossen van problemen/ klachten;
Melden van technische mankementen;
Beheren van voorraad gebruiksartikelen, apparatuur en gereedschappen;
Coördineren van verzoeken van de Front Office en de Office Coördinator;
Waarnemen van taken binnen het Housekeeping Supervisor team.

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie met een leidinggevende rol;
• Je bent ingeschreven als inwoner van Curaçao;
• Je hebt een relevante opleiding op mbo+ niveau;
• Je beheerst de Nederlands en Engelse taal mondeling en schriftelijk;
• Je bent flexibel en hebt geen moeite met werken in verschillende diensten (dag/avond/
weekenden/ feestdagen);
• Je deelt onze kernwaarden: gastgerichtheid, professionaliteit en teamwork;
• Je bent oplossingsgericht, stressbestendig en proactief en je hebt oog voor detail;
• Je beheerst Microsoft Office (Outlook, Word en Excel).
We waarderen als een plus (geen ‘deal breaker’)
• Je spreekt Papiaments, Duits en/of Spaans;
Wat bieden we jou?
Naast een voltijds dienstverband, competitief salaris, vakantiegeld en vakantiedagen, bieden wij ook:
• Verschillende bonussen en dienstjubileumgratificatie;
• Pensioenregeling bij een vaste aanstelling;
• 1 gratis overnachting per jaar in ons hotel en een speciaal tarief bij ons en ons partnerhotel;
• Wij investeren in jouw groei en ontwikkeling;
• Gratis sporten in onze gym en gratis toegang tot Mambo Beach met de personeelspas van LionsDive;
• De ruim 70 enthousiaste collega’s staan klaar om je een warm welkom te geven!
Ben jij de juiste kandidaat?
Sta jij bekend als teamspeler, je motiveert en enthousiasmeert? Stuur dan snel je sollicitatie naar Simone
Garbelmann via hr@lionsdive.com of solliciteer via onze website www.lionsdive.com.

