
 
 

VACATURE GASTVROUW 
Vind je een goede eerste indruk bij ontvangst ook zo belangrijk? En wil jij je als gast meteen 
thuis voelen? Kom dan werken bij Mezger Lodges. Samen met het team zorg jij voor the full Zeeland 
experience. Je geeft gasten een onvergetelijke ervaring door een betrokken, persoonlijke en enthousiaste 
service.  
 
Wil je werken op een unieke locatie in Zeeland? Onze lodges liggen midden in de natuur en dicht bij het 
centrum van Domburg. Gastvrouw zijn van Mezger Lodges is perfect te combineren met (naar school gaande) 
kinderen. Onze begintijden zijn namelijk flexibel.  Begint het al kriebelen? Lees dan snel verder.  
 
WAT GA JE DOEN 
Als gastvrouw zorg je voor:  

- Een persoonlijk en warm welkom voor onze gasten en het controleren van het terrein en de 
schoonmaak.  

- Een soepele incheck waarbij je de gasten hun lodge laat zien, uitleg geeft over de wellness, autolift en 
het ontbijt, en adviseert over activiteiten en toeristische info.  

- Een goede start van de dag door broodjes te bakken, eieren te koken, ontbijtpakketten samen te 
stellen en deze met een glimlach rond te brengen. 

- Ophalen en afwassen van het ontbijt.   
- Voorbereiden van de mise-en-place, opruimen van het ontbijt en de bestellingen.  
- Een goede communicatie als aanspreekpunt  
- Het uitchecken van de gasten 

 
WAT BIEDEN WE JOU 
Bij Mezger Lodges vinden we het belangrijk dat ons personeel het naar hun zin heeft. Jouw geluk draagt bij aan 
de ervaring van onze gasten. Dit is wat we jou bieden:  
 

- Een salaris waar je blij van wordt 
- Werktijden geschikt voor (naar school gaande) kinderen 
- Werktijden zijn flexibel (op zijn vroegst vanaf 7.30 en uiterlijk tot 15:00) afhankelijk van de drukte in 

de lodges.  
- De functie is parttime/ fulltime in te vullen afhankelijk van je wensen 
- De job als gastvrouw is het hele jaar door (niet seizoensgebonden) 
- Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd   

 
WIE BEN JIJ 

- Je bent zelfstandig, probleemoplossend en neemt initiatief.  
- Je hebt een vlotte babbel en oprechte interesse in onze gasten.  
- Spreekt Nederlands, Duits en/of Engels 
- Hebt enige ervaring als gastvrouw of aantoonbare kwaliteiten.  
- Je vindt alleen werken geen probleem en communiceert met andere collega’s (werkzaam in Hotel 

Bommelje)  
 

Zie jij jezelf al werken bij Mezger Lodges en kan je niet wachten om met ons rond de tafel te gaan? Leuk! Stuur 
je motivatie, CV, foto en korte toelichting naar tvanmastrigt@bommelje.nl. LET OP: solliciteren is mogelijk tot 
31 december.  


