
 

Vacature: Interieurverzorger schoonmaak  

Standplaats: Nijmegen 

 

Houd jij van schoonmaken? En laat je dan alles spik en span achter?  

Dan ben jij onze nieuwe collega bij Landgoed Brakkesteyn! 

 

Jouw job wordt interieurverzorger, schoonmaker, huishoudelijke hulp, werk(st)er, poetser of hoe jij je 

functie het liefst wilt noemen. Jouw doel is dat onze gasten een onvergetelijke eerste indruk krijgen 

van hun prachtige schone, opgeruimde ‘Parc Appartments’, onze drie luxe suites bij Landgoed 

Brakkesteyn. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de schoonmaak van restaurant Beau, het 

Koetshuis met (bij)gebouwen en de prachtige ruimtes voor vergaderingen, bruiloften en feesten. 

 

Landgoed Brakkesteyn is een prachtige historische locatie in hartje Nijmegen. Deze locatie is 

onderdeel van The Attention Group; een jonge en groeiende organisatie dat tevens het Muntgebouw 

Utrecht en Mariënhof Amersfoort exploiteert en al vele nominaties en awards op haar naam heeft 

staan. 

 

Herken jij jezelf? 

Je bent een echte ‘aanpakker’ en houdt ervan als alles weer blingt en heerlijk schoon is. Nauwkeurig 

en zelfstandig te werk gaan past bij jou. Werkzaamheden als stofzuigen, afval opruimen, meubels 

poetsen, toiletten schoonmaken en ramen lappen geeft je voldoening en vind je leuk om te doen.  

 

Wat verwachten we van jou? 

- Overdag beschikbaar, zowel doordeweeks als in de weekenden 

- Je bent nauwkeurig en zelfstandig 

- Pro-actieve en gemotiveerde houding 

- Enthousiast en een gezonde dosis humor houden we van! 

Wat bieden we jou? 

- Een jaarcontract met de intentie om deze te verlengen voor onbepaalde tijd 

- Aantal uren zijn bespreekbaar 

- Een ontzettend fijne groep collega’s 

- Salaris conform de horeca cao en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

- Je mag meteen starten 

 

Zie jij jezelf al werken bij het mooiste Landgoed van Nijmegen? 

Reageer meteen door je CV en motivatie te sturen naar personeelszaken@theattentiongroup.nl, 

t.a.v. Chantal Dijkstra. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:personeelszaken@theattentiongroup.nl

