VACATURE: CLEANING & CABIN MANAGER (m/v)

Slow Cabins ontwikkelt en verhuurt zelfvoorzienende eco-design cabins in de
natuur op geheime locaties dichtbij de grootsteden (<2 uur reistijd). Het
bedrijf helpt gestresseerde stedelingen en drukbezette millennials om te
onthaasten en terug te keren naar het trage ritme van de natuur.
Meer info op www.slowcabins.be.
Slow Cabins is momenteel op zoek naar een gepassioneerde medewerker
(m/v) die geen uitdaging uit de weg gaan, oog voor detail heeft en mee wilt
timmeren aan het verdere succes van de onderneming.

01 WAT ZAL JE MOETEN DOEN?
De gekozen kandidaat is verantwoordelijk voor het poetsen, klaarmaken en goed functioneren van onze
zelfvoorzienende Slow Cabins.
In deze sleutelpositie ben je verantwoordelijk voor:
-

het tijdig en grondig dagelijks onderhoud van verschillende cabins in Vlaanderen (inclusief
(laten) strijken en wassen van het beddengoed)

-

het dagelijks stockbeheer van de cabin supplies

-

het proactief melden en -waar mogelijk- oplossen van herstellingswerken in de cabins. De
kandidaat zal hiervoor nauw samenwerken met het technische team van Slow Cabins.

02 NAAR WIE ZIJN WE OP ZOEK?
We geloven dat iedereen talenten heeft en deze kan aanscherpen op voorwaarde dat de persoonlijke
instelling, motivatie en leergierigheid aanwezig is. Werkervaring of affiniteit met het onderhoud en
beheer van kwalitatieve ruimtes, de hospitality sector en/of vakantiewoningen is een plus.
De ideale kandidaat beschikt daarom over:
-

een natuurlijk talent voor detail, properheid en orde

-

een sterke affiniteit met het concept (cabins, natuur, ecologie, slow living)

-

een liefde voor gastentevredenheid en kwaliteit

-

teamspeler en planning capaciteiten om zelfstandig en efficient zijn/haar agenda te beheren;
verantwoordelijkheid en initiatief opnemen zit in je DNA

Daarnaast verwachten we van de geschikte kandidaat dat hij/zij:
-

efficient, klant- en kwaliteitsgericht werkt

-

met plezier de handen uit de mouwen steekt en leergierig is

-

een liefde heeft voor hoog dynamische (start up) werkomgevingen

-

goed kan communiceren (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands, Engels of Frans.
Bijkomende talen is een plus.

-

flexibel en probleemoplossend werkt

-

van nature vriendelijk, eerlijk en positief is ingesteld met een kritische houding

-

verantwoordelijkheid kan nemen en voortdurende verbeteringen nastreeft

-

over een rijbewijs B beschikt

ONZE KANDITAAT MOET IN STAAT ZIJN OM:
- Fysieke poetsarbeid uit te voeren (afstoffen, stofzuigen, dweilen, bedden dekken, droogtoilet
ledigen, etc)
- De inventaris van de cabins te onderhouden en actualiseren zodat de inrichting en omgeving rond
de cabin steeds op punt staat
- Zelfstandig het Slow Cabins stockmanagement te beheren
- Het Slow Cabins “cleaning en cabin management draaiboek” correct uit te voeren en
voortdurend te optimaliseren
- Bepaalde technische handelingen uit te voeren (bv. meten waterpeil en batterijniveau)
- Defecte producten of onderdelen op te sporen, te vervangen of intern te melden
- Onderhoudsproblemen pro-actief te anticiperen en op een efficiente wijze op te lossen
- De nabije omgeving van de cabins netjes te houden en afval van gasten te sorteren en weg te voeren
- Professioneel om te gaan met constructieve feedback en kwaliteitssteekproeven en
verbeteringsvoorstellen
- Klantgericht en professioneel te communiceren met gasten in het geval van persoonlijk contact

03 HOE ZAL JE TE WERK GAAN?

De gekozen kandidaat zal deel uitmaken van het operationele team van het bedrijf en in zijn/haar
functie rapporteren aan de operationeel verantwoordelijke, die jou -waar nodig- begeleidt. Je
werkt nauw samen met het Guest Experience & Operational Team.

04 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE POSITIE?

Slow Cabins is een jong en ambitieus Belgisch bedrijf in volle (internationale) groei. Jouw werkomgeving
bevindt zich voornamelijk midden in de natuur in Vlaanderen, waardoor je steeds met fris gevulde
longen aan de slag kan gaan. Je zal samenwerken met een team van positief ingestelde collega’s die
steeds vooruit willen komen. Je geniet van een aantrekkelijk marktconform salarispakket en vervoer
voor het uitvoeren van jouw dagdagelijkse taken.

05

WAAR ZAL JE WERKEN?

Het Slow Cabins hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen. Je zal meestal werken op een prachtige maar
veilige locatie in de natuur. Op geregelde tijdstippen zal je ter plaatste zijn op de bureau’s of magazijnen in
Antwerpen of sattelietposten (Vlaamse Ardennen; Kempen; Limburg) voor overleg met de collega’s of
ophalen of afzetten van supplies & accesoires.

06

HOE SOLLICITEREN?

Stuur je CV en motivatiebrief naar Alexander Gysbrechts (jobs@slowcabins.com). Persoonlijke verhalen
met een blijk van passie voor ons concept hebben uiteraard een streepje voor.
Voor meer informatie over deze positie kan je ons contacteren via: +32 468 35 67 27.

