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HOOFD HUISHOUDING 
 
Beroep en aanverwante 
beroepen 

Verantwoordelijke Huishouding/Executive housekeeper 

Departement Schoonmaak-Huishouding-Housekeeping 
Overeenstemming met 
ROME-fiche 

G1503 

Functiecategorie 
(Functieclassificatie volgens PC 302) 

Categorie 9-507 

Beschrijving Staat onder toezicht van de Room Division Manager of de directie. Het hoofd huishouden houdt zich bezig met de 
aanwerving en opleiding van het team gouverantes, kamermeisjes- en jongens, aangestelden linnen, schoonmakers en 
andere teamleden (floristen, medewerkers wasserij,…). Hij/zij werkt de planning uit, organiseert de werkzaamheden van 
de volledige dienst en volgt dit dagelijks op, controleert of aan de hygiëne- en de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. 
Maandelijks volgt hij/zij de budgetten op, regelt hij/zij de aankopen en het beheer van het linnen en de uniformen, 
onthaalartikelen en onderhoudsproducten. Hij/zij controleert de facturen en de uitgaven van de dienst. 
Hij/zij stelt in het kader van een onderaannemingscontract voor de schoonmaak van de openbare ruimtes en de 
kamers het bestek op. Het kan gebeuren dat het hoofd huishouden medewerking moet verlenen aan de renovatie van 
kamers en openbare ruimten en kwaliteitsnormen moet uitwerken. 

Taken q Plant de schoonmaakactiviteiten op basis van checklists van vrije en bezette kamers en reservaties; stemt hierop de 
werkorganisatie af en zorgt voor de planning van het choonmaakpersoneel 

q Geeft werkinstructies en superviseert de werkzaamheden van de kamermeisjes- en jongens, verantwoordelijken 
kamerpersoneel en ander schoonmaakpersoneel, bewaakt de kwaliteit van de schoonmaak en de dienstverlening 

q Superviseert, inventarieert en verzorgt de bestellingen, is verantwoordelijk voor de inventaris van de 
onthaalartikelen en het linnengoed 

q Zorgt voor de verfraaiing van het hotel naargelang de standing 
q Staat in voor de opleiding van medewerkers 
q Behandelt klachten van klanten, lost problemen op 
q Staat in voor de communicatie tussen verschillende diensten en afdelingen 
q Controleert de schoongemaakte kamers, het sanitair en de publieke ruimten, de presentatie, orde, netheid en 

hygiëne conform de richtlijnen 
q Neemt deel aan de werkzaamheden tijdens piekperiodes 
q Beheert de verloren voorwerpen 
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 q Superviseert de werking en de bevoorrading van de minibars 

q Stelt het budget van het departement op en volgt het op 
q Houdt toezicht op de verspilling van schoonmaakproducten 
q Leeft de verplichtingen m.b.t. het milieu na 

Kennis/Vaardigheden q Goede talenkennis 
q Verantwoordelijkheidszin, oog voor klantvriendelijkheid en perfectie 
q Toegewijd: het is een veeleisend beroep met uiteenlopende taken die een grote verantwoordelijkheidszin 

en persoonlijke inzet vereisen 
q Flexibel m.b.t. de vragen van klanten, de uurroosters en aanvragen van teamleden 
q Zin voor initiatief en besluitvaardig 
q Oplossingsgericht 
q Een team kunnen leiden 
q Autonoom 
q Communicatief 
q Kwaliteitsgericht 
q Een goede lichamelijke conditie 

Diploma/Verwachte 
opleiding 

Bachelor in hotelmanagement 
 
Het is mogelijk deze functie uit te oefenen door na verschillende jaren ervaring en een specifieke opleiding binnen het 
bedrijf intern door te groeien. 

Plaats van tewerkstelling Hotels 
Arbeidsvoorwaarden Doorlopende dienst – ochtendshift of avondshift 

Weekends en feestdagen 
Hoog werkritme 
Professionele outfit (rok of broek, gesloten schoenen, schort) 

Loonvoorwaarden q Maandelijks minimumloon: 2.748,64 euro bruto (38 uur/week) 
q Premies voor nachtwerk, feestdagen, … 

Mogelijke loopbaanevolutie Rooms Division Manager (revenue and reservations), andere functies met verantwoordelijkheid in operationele 
departementen, human resources 

 


