
 

 
 

 

VACATURE MEDEWERKER GUEST HOUSE 

24-6-2022 

Wilderhof werd in 2008 opgericht in Borgloon. Bestuurders, Eric Jansen en Karine Drossin hebben met 

hun jarenlange ervaring in de productie van kwaliteitsvol hard- en zachtfruit een toonaangevend 

fruitteeltbedrijf uitgebouwd. Zij kunnen elk dag rekenen op een enthousiast team van 10 

medewerkers. Met een uitgebreid netwerk van betrouwbare partners streven ze ernaar om elke dag 

gezonde en kwaliteitsvolle producten op de markt te brengen. 

Om hun verdere groei mee te kunnen realiseren zijn zij op zoek naar een: 

• Medewerker guest house 

Medewerker guest house 

Functie 

Je krijgt een uitgebreid takenpakket waarbij je o.m. instaat voor: 

• de monitoring van het verbruik van het guest house en het kostenbeheer op jaarbasis 

• het schoonmaakschema. Je organiseert zowel de shiften voor het onderhoud van de kamers 
onder het seizoenpersoneel, als de schoonmaak van de algemene vertrekken door het vast 
poetspersoneel;  

• het contact met de herstellingsdiensten;  

• de ondersteuning van de evacuatie-oefeningen van het guest house;  

• de ondersteuning van de communicatie-projecten en vertalingen tussen keukenpersoneel en 
andere stafdiensten in het guest house; 

• de ondertekening van de contracten seizoenarbeiders en verblijfsdocumenten van de 
seizoenarbeiders die in het guest house verblijven;  

• het frequent en structureel nakijken van de plukkaarten; deze zelfstandig opvragen en terug 
bezorgen bij de verantwoordelijke groepsleider;  

Profiel 

• Je hebt een bachelordiploma; 

• Een eerste werkervaring is een pluspunt; 

• Je bent Nederlandstalig en spreekt vlot Engels, kennis van het Frans is een pluspunt; 

• Je bent een gevorderd MS Excel-gebruiker; 

• Je bent organisatorisch sterk en beschikt over time-managementskills; 

• Je werkt nauwkeurig en detailgericht; 

• Je bent bereid te starten in een deeltijdse functie. Een voltijdse functie is op termijn mogelijk.  
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Wij bieden 
• Een open werkomgeving waar elke dag anders is 
• Intentie voor een langdurige samenwerking 
• Veel ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling 
• Een marktconform salarispakket 

 

Informatie of kandideren?  
Contacteer Carolien Gulix via carolien@wilderhof.be  of  012 74 65 38 
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