
 

Word jij onderdeel van het openingsteam van het nieuwe Hotel Flora Batava in Breukelen?  

 

Op een unieke buitenplaats aan de Vecht, nabij Breukelen, verrijst begin 2021 Hotel Flora Batava, een bijzonder 

boutique hotel waar historie, natuur en eigentijdse luxe samenkomen.  
 

Het hotel telt 45 prachtige kamers en suites, restaurant Bloei, een zonnig terras in de tuin, 2 vergaderzalen en een 

theehuis. De rijksmonumentale villa is omgeven door een parkachtige tuin. 
 

De bijzondere ligging van het hotel nodigt uit om wandelend, per fiets of per boot ontdekt te worden. Het is een plek 

waar gasten tot rust komen en genieten, maar ook goed en effectief kunnen vergaderen of werken. 
 

Maak deel uit van het (pré-)openingsteam en breng de buitenplaats weer tot leven. Een unieke en zeer leerzame 

ervaring in je professionele carrière. Gastvrijheid en proactief inspelen op de wensen van de gasten zit van nature in 

je en je gaat graag uitdagingen aan. Wij zijn daarom op zoek naar een : 

 

TUINMAN / MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST 

Wat ga je doen? 

Als tuinman en onderhoudsman van Hotel Flora Batava ben je verantwoordelijk voor het in goede operationele staat 

houden van de tuin en alle hotelvoorzieningen. Jij zorgt ervoor dat de tuin in elk seizoen, mooi en onderhouden is. 

Naast tuinwerkzaamheden verricht je zelfstandig reparatie-, onderhoudswerkzaamheden en periodieke controles. Jij 

houdt je bezig met het opheffen van storingen aan verlichting, sloten, waterafvoer etc. Bovendien ben je capabel om 

alle voorkomende kleine technische reparaties en onderhoudswerkzaamheden (licht schilderwerk, timmerwerk, 

elektrische werkzaamheden) uit te voeren. Je signaleert tevens gevaarlijke situaties en schakelt in overleg met de 

Hotel Manager specialistische hulp in als dat nodig is. 
 

Wie ben jij? 

- Je bent creatief, meedenkend, zelfstandig en verantwoordelijk. 

- Je bent vriendelijk en voelt je thuis in een servicegerichte omgeving 

- Je houdt van aanpakken en werkt efficiënt. 

- Je beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen. 

- Je hebt affiniteit met tuinwerkzaamheden en kunt omgaan met de meest voorkomende tuingereedschappen. 

- Je beheerst de gangbare technieken op het gebied van relevante vakgebieden (bouw, elektra, gas/water). 

- Ervaring met werkzaamheden in een hotel is een pré. 

- In bezit van een geldig B-rijbewijs is een pré. 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

- Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. 
 

Wat bieden wij? 

-   Je krijgt een afwisselende baan binnen een inspirerende en informele werkomgeving, waar je samen met 

gemotiveerde collega’s streeft naar succes en plezier op de werkvloer.  
-  Je krijgt de kans om je kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen en waar nodig verdere scholing te 

volgen. 

-   We hebben aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, personeelskorting op F&B, vrienden- & familiekorting en de 

mogelijkheid tot deelname aan een collectieve zorgverzekering. 

-   Salaris conform Horeca CAO.  

 

Herken je jezelf in bovenstaande profiel en ben je toe aan een nieuwe uitdagende baan?  

Solliciteer dan direct door een korte motivatiebrief met je curriculum vitae te sturen naar werken@florabatava.com 

Voor meer informatie kun je contact opnemen via bovenstaand email adres. 
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