
 

 

Assistent Manager Housekeeping 
Fulltime 

 
Wij jagen onze dromen na! Zie jij het al voor je? Pal op de Dam werkend in hartje Amsterdam in een bijzondere entourage, 
ambitieuze doelen nastreven met een hongerig team? Middels een mysterieuze ingang, belandt je in een On-Nederlandse 
setting; een verstopte en bijna onwerkelijke oase van luxe.  
 
Bij ons wordt heel snel geschakeld, wij zijn ruimdenkend en creatief. Wij beschikken over de beste spullen en hier werk jij 
dagelijks mee. Wij zijn klein en dat is onze kracht om onze doelen te bereiken. Door de jaren heen hebben wij door al onze 
top scorende boetiek hotels, al onze kennis en ervaring doorontwikkeld en verwerkt in onze eigen opleidingstrajecten. De 
kennis die wij hebben is groot en die delen wij met iedereen die dit wenst! Bij ons zijn er geen grenzen en worden 
mogelijkheden gecreëerd. Kom jij aan boord? 
 
Wij zijn op zoek naar een Assistent Housekeeping Manager die in ons ondernemende team past. Samen met Hoofd 
Housekeeping zul je onder anderen interne en externe medewerkers inplannen en aansturen. Ervoor zorgen dat alle 16 
suites en openbare ruimtes op top niveau zijn voor de gasten. En jouw input geven om alle werkzaamheden van het hoogste 
service niveau te laten zijn. 
 
Functieomschrijving 

 Het opstellen van werkroosters en daarbij zorgen voor voldoende bezetting; 

 Werkzaamheden toewijzen aan supervisors en medewerkers en toezien op de uitvoeringskwaliteit; 

 Inwerken van nieuwe medewerkers (praktijkbegeleiding); 

 Bijsturen van problemen, opvangen en afhandelen van vragen/ klachten van gasten; 

 Toezien op het juist gebruik van inventaris/apparatuur en de directe omgeving, nemen van acties bij afwijkingen, 
storingen e.d.; 

 Afstemmen van werkzaamheden met andere afdelingen; 

 Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en 
presentatiemethoden (huisstijl); 

 Zelf meewerken in de uitvoering en daarbij geven van een voorbeeldfunctie en vervullen van specifieke 
werkzaamheden. 

Functie-eisen  

 Ervaring met werken op vier en vijf sterrenniveau; 

 Zeer goede kennis en beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Dit betekent dat je beide talen 
moet kunnen spreken, lezen en schrijven; 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Leidinggevende capaciteiten; 

 Daarnaast heb je als persoon oog voor detail en ben je gedreven, energiek, flexibel, leergierig en punctueel. 

Solliciteer nu snel door je CV en motivatiebrief te mailen naar hr@hoteltwentyseven.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hotel TwentySeven 

 

For any applicants that are from abroad, please know that we require them to fluently speak and write Dutch as 

well as English. 
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