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UNIEK CONCEPT 
–Ken je Kazerne in het hart van designstad 
Eindhoven? Met nu al rave reviews onder 
meer in de New York Times en winnaar 
van de Entree Hospitality Awards in de 
categorie 'meest trendbepalend concept'. 

In onze monumentale marechaussee 
kazerne en naastgelegen industriële loods 
genieten gasten van een 2.500 vierkante 
meter grote designexpositie met daarin een 
bar, een bar/bistro met 100 couverts, een 
multifunctionele zaal (die ook als theater 
en symposiumruimte is in te zetten) en een 
designshop. 

Als eind 2018 het erfgoed volledig 
gerestaureerd is, komen er acht exclusieve 
hotelsuites bij, een 30 couverts fine-dining 
restaurant, een exclusieve membersclub 
en een aantal kleinere multifunctionele 
ruimtes. 

Ons team is enthousiast, creatief, 
internationaal en ambitieus. De sfeer is 
kosmopolitisch met een rauw artistiek 
randje, passend bij de internationale 
ambities.

FACILITAIR MEDEWERKER
Voor Kazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven.

Een beamerpresentatie in de meeting ruimte, 2 tafels in het restaurant die gerepa-
reerd moeten worden en 5 hotelgasten die vragen om turndown service. Alles op 
tijd en zorgvuldig uitgevoerd. Gezellige collega’s, die veel voor elkaar overhebben. 
Een van de mooiste historische locaties van Eindhoven. Klinkt dit als jouw ideale 
werkplek? Dan zoeken wij jou! 

Onze nieuwe collega:
• heeft affiniteit met Horeca, Hotellerie en/of Facilitair Management; 
• heeft minimaal MBO werk -en denkniveau en wil zich graag ontwikkelen; 
• heeft een goede fysieke gesteldheid, is fris en stressbestendig;
• werkt er met liefde en plezier aan mee om onze gasten een bijzondere beleving te bieden.

Binnen het groeiende concept van Kazerne, Home of Design, ben je verantwoordelijk 
voor de facilitaire dienstverlening. Je zet bijvoorbeeld de 3 zalen in de juiste opstel-
ling klaar, inclusief meubilair en AV middelen, waarna je de 9 kamers controleert en 
opmaakt. Je zorgt ervoor dat Kazerne schoon en toonbaar is, regelt het onderhoud, 
ondersteunt bij calamiteiten, vult voorraden aan, hebt contact met leveranciers en 
bezorgers, etc. Je werkt nauw samen met de partymanager en legt verantwoording af 
aan de Hotel- en F&B manager.

Een gastvrije instelling, open mind, flexibiliteit, sociale en communicatieve vaardig-
heden én minimaal drie jaar relevante ervaring zijn een must. Met voorliefde voor 
cultuur en design heb je een streepje voor.

Vanzelfsprekend bieden we een passend salaris, uitstekende voorwaarden en door-
groeimogelijkheden. De werktijden zijn flexibel en in overleg, in lijn met onze dage-
lijkse openingstijden van 08:00 - 00:00 uur. 

Iets voor jou?
Heb jij zin in om ons enthousiaste team te versterken? Mail dan uiterlijk 30 novem-
ber je motivatie en CV inclusief foto aan jobs@kazerne.com. We zijn benieuwd!
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