
 

Verscholen in de prachtige bossen van Beetsterzwaag ligt het best 
bewaarde geheim van Friesland: vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt. 

In een adembenemende omgeving zorgen wij ervoor dat het onze 
gasten geen moment aan iets ontbreekt. Wij hebben maar één doel: 

onze gasten de meest unieke en onvergetelijke ervaring bieden. 

Ben je gastvrij, let je op de details, werk je graag overdag en vooral 
tijdens schooluren, maar vind je het ook prima om in de weekenden 

en in de vakanties te werken? Wij zijn, als aanvulling op ons 
fantastische huishoud team, op zoek naar een 

 

Medewerk(st)er huishouding 

 

Landgoed Lauswolt staat voor ware luxe. Als Medewerk(st)er Huishouding heb je hierin een 
belangrijke rol. Jij wil alleen het beste voor onze gasten en ziet het als een uitdaging om ons 
hotel er van binnen en van buiten tiptop uit te laten zien. 

Functieprofiel. 
Als Medewerk(st)er Huishouding ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
schoonmaken van de kamers en alle andere ruimtes in het hotel. Voor de vacature van 
medewerker huishouding zoeken we iemand die niet bang is om hard te werken en een 
scherp oog voor detail heeft. Ervaring is een voordeel, maar gastgericht werken is het 
belangrijkst. 
Verder: 

- kan je goed zelfstandig werken 
- ben je gemotiveerd en heb je een representatief uiterlijk 
- heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

  

Wat bieden wij jou. 
Ons hotel beschikt over alle faciliteiten die je mag verwachten van een vijfsterrenhotel.  
Maar het echte geheim van Lauswolt zit in onze mensen. Zij vormen de ziel van ons hotel. 
Wij bieden je een dynamische plek waar je je welkom voelt en jezelf kunt zijn. We zijn 
behulpzaam naar gasten én collega’s en springen in waar het nodig is. Landgoed Lauswolt is 
als een hechte familie. We werken, leren, groeien, feesten, lachen en huilen met elkaar.  
Wij gaan graag een langdurige relatie met je aan. Als jij je werk met plezier en enthousiasme 
doet, dan straal je dat uit naar je collega’s in de rest van het hotel. Zo ontstaat er een 
positieve sfeer waar iedereen in het hotel energie van krijgt!  
   

Arbeidsvoorwaarden. 
Voor de vacature van Medewerk(st)er Huishouding bieden we uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden: 

- een marktconform salaris 
- een dynamische werkomgeving 
- de mogelijkheid tot een vast contract 
- een fijne werkplek met vriendelijke collega’s 

 
 
Sollicitatieprocedure. 
Voel jij je thuis in een gastgerichte omgeving en ben je een harde werker? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! We ontvangen graag jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV via 
MAttema@lauswolt.nl 
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