
medewerker algemene dienst 
 

De blooming groep bestaat naast een prachtig hotel, gelegen in de duinen van Bergen, uit 

landgoed Het Hof, eveneens gevestigd te Bergen, en strandpaviljoen blooming beach te 

Bergen aan Zee. blooming biedt luxe en inspirerende ontmoetings- en belevingsplekken met 

verblijf, gastronomie en natuur als aandachts- en uitgangspunten. 

Ons bedrijf wordt zowel door zakelijke als leisure gasten bezocht (50/50 voor hotel), waarbij 

wij de zakelijke markt graag de voordelen laten zien van een gecombineerd aanbod 

(vergaderen op het Hof, dineren op het strand en verblijven in het hotel). 

Per direct hebben wij ruimte voor een extra Medewerker AD ter ondersteuning van het 

facilitaire team. 

 

Wat doet een medewerker Algemene Dienst zoal? 

De medewerker algemene dienst verricht eenduidige reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden aan o.a. hang- en sluitwerk, verlichting, meubilair/inventaris, etc. 

met behulp van handgereedschappen. Hij/zij verricht voorbereidende werkzaamheden voor 

externe firma’s bij planmatig onderhoud en assisteert hen in de uitvoering. De medewerker 

algemeen onderhoud wordt ook ingezet voor hand- en spandiensten zoals interne 

verhuizingen en opruimwerkzaamheden. Dit kan incidenteel ook op landgoed Het Hof zijn. 

Daarnaast functioneer je als conciërge als het aankomt op problemen die onze gasten ervaren 

in hun hotelkamer. 

 

Ben jij geschikt om de afwisselende en zelfstandige baan op te pakken? 

Bij voorkeur beschikt de juiste kandidaat over de volgende eigenschappen: 

 MBO opleiding facilitair medewerker of techniek. 

 Ervaring met conciërge-werk of klussen/reparaties. 

 Handig en zelfstandig, maar wel in staat onderdeel te zijn van een team. 

 Fysiek sterk (i.v.m. het dagelijks klaarzetten van de zalenopstelling). 

 Incidenteel beschikbaar om in te vallen als nachtwacht . 

 Een BHV-diploma is een pré. 

 Woonachtig in omgeving Alkmaar en beschikt als het kan over eigen vervoer want 

openbaar vervoer is beperkt beschikbaar. 

 

Wij bieden een dienstverband voor 24-32 uur per week via een contract voor 7 maanden. Een 

medewerker AD werkt in shifts, die ook in de avond of in het weekend kunnen zijn. Salaris in 

overeenstemming met de Horeca cao, schaal 4. 


