
 

 

 
Brasserie & Hotel Het Anker is op zoek naar een dynamische en enthousiaste collega om onze 
schoonmaakploeg te vervoegen. Ben jij de cruciale schakel die ons team verder helpt verankeren? 
 

 

Poetsmedewerker Hotel (m/v/x) 
 

 

Wij bieden:  
• Een stabiel team dat elkaar ondersteunt en inspringt waar nodig, een familiale omgeving waar 

je de kans krijgt om initiatieven te nemen. 

• Een vast uurrooster in een vijfdagenweek in een dagregime (van 10 tot 15u), met donderdag 
en vrijdag als vaste vrije dagen.  

• Een bedrijf met producten én collega’s waar je fier op kan zijn. 

 

Wij vragen:  
• (Bier)bakken motivatie. Je kiest niet zomaar een job als poetsmedewerker, je kiest voor Het 

Anker.  

• (Whisky)tonnen goesting! Je bent erg nauwkeurig en plichtsbewust om de checklist aan taken 

per kamer elke keer opnieuw volledig en juist af te werken. Je vult alle zeepjes en shampoo’s 
netjes aan, je ververst de lakens, maakt de bedden op en vult alle handdoeken aan. 

Technische mankementen of defecten meld je ogenblikkelijk aan het onderhoudsteam.  

• Een lichte vorm van smetvrees. Je verklaart een heilige oorlog aan alle vuil en viezigheid dat je 
tegenkomt. Je maakt er een erezaak van om onze hotelkamers piekfijn klaar te maken om al 

onze gasten een onvergetelijke eerste indruk te geven . 

• Teamplayers: collega’s helpen, door dik en dun, en zelf hulp vragen wanneer nodig. Dat is wat 

we verwachten.  

• Vlotte communicatie in het Nederlands, zowel mondeling als geschreven. 

• Gelijkgezinde zielen: dealbreakers zijn de missie, visie en waarden van Het Anker niet 
uitdragen in al je doen en laten 

 
En liefst ook: 

• Een “local”, woonachtig op fietsafstand van de brouwerij en beschikken over eigen vervoer. 

 

Interesse? 
Stuur dan snel jouw motivatiebrief en CV via vacatures@hetanker.be 

 
Kom vervolgens naar hier om ons te ontmoeten, want we zijn met velen die willen weten of je past in 
ons team (en we willen uiteraard allemaal onder de indruk zijn!) 

Al het voorgaande afgevinkt? Welkom bij Het Anker! 

mailto:vacatures@hetanker.be

