Functieomschrijving voor Poetshulp - student(e)
Over Julie’s House;
Julie’s House is gestart als een gezellig taarten- en koffiehuisje aan de Kraanlei in
Gent. Ondertussen is er ook een winkel in de Koningin Elisabethlaan en is ons
artisanaal Atelier verhuisd naar de Wiedauwkaai. We groeien gestaag, maar onze
slogan luidt nog steeds “Baked with love, served with joy”. Met onze dagverse
zoetigheden willen we onze klanten even laten ontsnappen aan de dagelijkse sleur en
een momentje van geluk bezorgen.
Functieomschrijving Poetshulp - student(e).
Wij zijn zo succesvol omdat we naast “Baked with love” ook het “Served with joy” werkelijk beleven en op elk
moment willen uitstralen. En daar kan jij in deze functie in heel belangrijke mate tot bijdragen, door ervoor te zorgen
dat de winkels en de verbruikszaal en keuken altijd onberispelijk proper zijn.
Activiteiten Poetshulp - wekelijks.
• Je poetst en dweilt onze ontbijtkeuken en Barista toog
• In onze verbruikszaal poets je de tafels en stoelen (incl. poten) zetels en kussens. De vloeren stofzuigen en dweilen.
• Als alles proper is zet je de tafels en stoelen op hun plaats en dekt de tafels mooi op.
• In de trappenhal alles stofzuigen en dweilen.
• In de winkel poets je de toog, de schappen, de vloer, de schappen en de kasten.
• In de bergruimte frigo’s reinigen, vloeren dweilen, afval wegdoen.
Activiteiten Poetshulp - extra.
Van tijd tot tijd zijn er wat extra poetsopdrachten, bovenop de standaard taken die hierboven beschreven zijn. Zoals;
• Maandelijks ramen zemen, etalage poetsen, verlichting afstoffen.
• Driemaandelijks nog een aantal extra’s zoals het leegmaken en poetsen van kasten en dergelijke.
Profiel
• Je bent tussen 21 en 30 jaar en je hebt het statuut van student of flexijobber
• Je beschikt over een goede fysieke conditie voor deze manuele arbeid en het verplaatsen van tafels en stoelen
• Je weet hoe je moet kuisen, dweilen, sanitair poetsen om onze zaak in orde te zetten voor de volgende dienst
• Je werkt wanneer onze twee zaken gesloten zijn op dinsdag, of ’s avonds na sluitingstijd.
• Je bent flexibel en kan na je leer- en inwerkperiode zonder hulp werken
• Je bent betrouwbaar, zodat we je na een inwerkperiode de sleutel kunnen toevertrouwen
• Je ziet werk. Je beperkt je niet tot een opdracht of lijstje als je extra dingen ziet die moeten worden aangepakt
Ons aanbod
Wij bieden je een heel leuke, afwisselende en uitdagende job waarin je in hoge mate zelfstandig functioneert in een heel
plezierige werkomgeving waarin ook jouw ideeën en suggesties welkom zijn. Als na verloop van tijd zou blijken dat je
ook een bartender zou kunnen zijn/worden en je zou dat ook graag doen, dan zijn er doorgroeimogelijkheden.
Hoe solliciteren?
Stuur ons op het mailadres jobs@julieshouse.be de volgende drie zaken op;
1) Je motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt dat je de functieomschrijving goed gelezen hebt, en zeg ons waarom je
deze job wilt en waarom je meent dat jij de kandidaat bent die wij hebben beschreven
2) Je CV met o.a. een opsomming van je studies tot nu toe en je werkervaring
3) Een recente foto

