
                                                  

VACATURE MEDEWERKER KAMERONDERHOUD (M/V)  
Parttime – UREN IN OVERLEG  
 
Hartje binnenstad, meer Leeuwarden dan dit wordt het niet. Gelegen aan een van de mooiste straten van de 

hoofdstad van Fryslân, staat Post-Plaza. Een uniek Hotel & Grand Café, gevestigd in het oude Postkantoor van 

Leeuwarden. We zijn natuurlijk erg bevooroordeeld, maar hier wil je echt geweest zijn! 

Post-Plaza is er voor iedereen én hier kom je als je echt iets wilt beleven! Ervaar het gevoel alsof je verblijft 

bij je allerbeste vriend of vriendin. Een gevoel van thuiskomen; dat is Post-Plaza! 

Van Post-Plaza is er maar 1. Niets is standaard en over elk detail is nagedacht. Bij Post-Plaza gaat het 

om het verhaal en de beleving. Als je er bent geweest willen we namelijk dat je het thuisfront niet alleen 

laat weten hoe gaaf de stad Leeuwarden is, maar juist ook dat je in Post-Plaza bent geweest. Je hebt 

namelijk een bijzonder verhaal te vertellen! 

Post-Plaza is … 

…. stoer, door z’n inrichting en design 

…. eigentijds en grootstedelijk 

…. informeel, zodat je een gevoel van ‘thuiskomen’ ervaart 

…. authentiek met een historie die teruggaat tot 1885 

…. toegankelijk, iedereen is Wolkom! 

…. Fries, we communiceren in het Nederlands, Engels en in het Fries 

…. post, en een ode aan de postbode. 

Het postthema en de Friese touch zie je met een knipoog terug in heel veel details. Van kamernummer tot 

menukaart, van postzak tot sleutelkaart. Heb je het gedicht al gezien? Bij binnenkomst in het Grand Café 

brengen wij onze ode aan de postbode. 

Wat zoeken wij 

De combinatie van professionaliteit qua medewerkers en de ‘anders dan anders’ uitstraling, zorgen voor 

een unieke meerwaarde voor onze gasten. Onze ambitie? Het allerbeste Hotel & Grand Café van Friesland 

zijn. De plek waar alles klopt en de dingen vanzelf lijken te gaan. Een bedrijf met mensen die passie en 

bezieling overbrengen, een koploper! Wil jij samen met ons dit doel waarmaken?  

Als je bij ons komt werken mag je jezelf zijn, wij hebben echte aandacht voor jou, net als jij dat voor onze 

gasten hebt. We geven je verantwoordelijkheden waar je mee uitgedaagd wordt, waar je persoonlijk van 

groeit maar ook als professional. We nemen geen genoegen met ‘just the ordinary’ maar gaan alleen voor 

de allerbeste.  

 

VACATURE MEDEWERKER HUISHOUDING  

Voor het allerleukste én beste hotel van Leeuwarden zijn we op zoek naar een medewerker 

kameronderhoud. Schoon is voor jou niet schoon genoeg, het kan altijd beter. Het huishoudingteam van 

Post-Plaza is verantwoordelijk voor de schoonmaak van alle ruimtes binnen ons bedrijf. Met een 9,1 op 

booking.com ligt onze lat hoog en zoeken we gedreven medewerkers die van aanpakken weten en samen 

met ons deze kwaliteit vast willen houden. De werkzaamheden kunnen bestaan uit; opmaken van de 

bedden, schoonmaken van kamers, stofzuigen/dweilen, wassen en strijken, schoonmaken van sanitaire 

ruimtes, etc. 

 

 



                                                  

 

Wij bieden jou het volgende;  

- een parttime baan binnen één van de leukste horecabedrijven van Friesland 

- groeimogelijkheden qua persoonlijkheid en als professional 

- goede privé- én werkbalans 

- een salaris conform de nieuwste horeca CAO 2022-2023 

- leuke secundaire arbeidsvoorwaarden bij ons eigen bedrijf maar ook bij onze zusterhotels 

Hoe zou jouw profiel eruit moeten zien; 

Ervaring in de schoonmaak is een pré, hard werken een must. Het werk vraagt een fysieke inspanning die jij 

niet uit de weg gaat.  

Als jij de juiste kandidaat bent, ben je gepassioneerd over het merk Post-Plaza. Je hebt een vrolijke en 

positieve houding en je houdt van een uitdaging!  

INTERESSE?  

Stuur je motivatiebrief & CV  naar Marije ter Haar, afdeling personeelszaken. Je kan haar bereiken via 

hrm@post-plaza.nl.  


