Is op
o zoek naar
E Housekeeping Managger
1) Een
ef nemende kand
didaat met ervaring in de hotelssector
Een gemotivveerde , initiatie
Een efficiente en nauwkeurrige manager die
e verantwoordelijk is voor schooonmaak en hygiëëne van de resorrt kamers
Een Teamplayer die een sch
hoonmaakteam aanstuurt en samenwerkt met aandere afdelingeen
mers en de gemeenschappelijke rruimtes controleeert
Een perfectionist die de hyggiëne op de kam
ende coach die de
d teams aanstu
uurt, verenigt en stimuleert
Een uitsteke
Een plannerr die alle activite
eiten van het sch
hoonmaakpersoneel coördineerrt
Een goede manager
m
die de voorraad
v
bewaaakt en zich bezighoudt met bevooorrading en besstellingen, waar nodig.

2) Een
E Front offfice Medewerrker
e missie en wil jijj graag onze gassten verwelkome
en op een warm
me en persoonlijkke manier en zorrgdragen voor een
Deel jij onze
onvergetelijjk verblijf, dan ben jij degene die
e wij zoeken.
Onze Front Office Medewe
erker
verwelkomtt onze gasten me
et een warme welkom
w
en draaggt zorg voor een geweldig en onvvergetelijk verbllijf,
voert op corrrecte wijze Che
eck‐in en Check‐o
out uit,
verstrekt infformatie en advviseert onze gastten omtrent toerristische beziensswaardigheden, transport, uitsteekende restauraants en
andere “hottspots” in Surinaame,
zorgt voor een
e nette en verrzorgde entree en
e receptieomge
eving,
tevens ben je
j verantwoorde
elijk voor correccte afwikkeling en verwerking vaan financiele hanndelingen met o
onze gasten,
verder neem
m je de telefoon op, beantwoord
d je e‐mails, verw
werk je de kameerreserverings aanvragen
Wat verwacchten wij van jo
ou?
Je bent reprresentatief, gasttvrij en servicege
ericht
Je neemt initiatief en hebt een
e oog voor de
etail
i de richting van toerisme/ horreca
Je hebt een diploma of certificaat behaald in
h
receptie is een must
Ervaring in hotel
Kennis van Ms
M Word en Exccel
Je beschikt over
o
uitstekende communicatie
eve vaardigheden
Je bent flexiibel inzetbaar en
n bent ook bere
eid in de weeken
nden te werken
Je hebt een uitstekende ken
nnis van de Nederlandse en Enggelse taal

Wat bieden
n wij
Een werkple
ekje binnen een geweldig team van Oxygen Resort, en een prim
ma salaris.
Wilt u een nieuwe
n
uitdagingg aangaan, stuurr ons een CV en wij maken contaact met u voor vverdere afsprakeen.
Email : info@
@surinameecoto
ours.com , telnr: 441819, Bomb
baystraat 21a‐Beeniespark.

