
  

 

 

Gastvrouw/Gastheer Landgoed Glorieuxpark 

24-32 uur per week 
 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 

weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 

verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt 

een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, 

waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven 

en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

 

Erfgoed Glorieux  

Erfgoed Glorieux is een instelling onder kerkelijk recht met het karakter van een holding en 

Family Office. Het doel van de instelling is het in stand houden, veiligstellen en beheren van het 

geestelijk en materieel erfgoed van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Zusters 

van Barmhartigheid. 

 

Wat ga je doen? 

Als gastvrouw/gastheer neem je de rol van butler op je en ben jij verantwoordelijk voor de 

huishouding en catering in De Burgh op landgoed Glorieuxpark. Je ontvangt en begeleidt 

bezoekers, verzorgt de catering voor vergaderingen en bijeenkomsten en zorgt voor een schone 

leef- en werkomgeving.   

Je zorgt dat de gastenkamers er tip top uitzien en geeft de gasten een warm welkom. Ook 

verzorg je de was en houd je de keukens, kantoren en vergaderruimten schoon.  

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een gastvrouw of gastheer die gastvrijheid en service hoog in het vaandel 

heeft staan. Je bent representatief, discreet, communicatief vaardig en hebt oog voor detail en 

duurzaamheid. Je hebt een relevante opleiding op MBO niveau, ervaring in de vegetarische 

keuken en ervaring in schoonmaakwerk. Kennis van serveertechnieken en/of ervaring in een 

restaurantkeuken is een pré.  
 
  Wat bieden wij? 

● Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s, met ruimte voor persoonlijke groei.  

● Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 maanden. Bij gebleken 

geschiktheid wordt deze omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

● De werktijden zijn conform rooster. Incidenteel wordt onregelmatig gewerkt bij bijeenkomsten 

of diners in de avonden en/of weekenden.  

● Een salaris conform CAO VVT.  

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ed Smolders, bestuurder, 

telefoonnummer 040 - 7200680.  

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelsadministratie@glorieux.nl 
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