















































Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier niet samengaan? Op alle locaties werken we alle dagen hard aan
een bijzonder en onvergetelijk verblijf voor onze gasten. Achter de schermen zijn we 24/7 bezig met het neerzetten van een
fantastische sfeer! Als styliste/decoratie werk je vanuit Hotel Nobis Asten, vanaf deze thuisbasis verzorg je op alle locaties in
de omgeving [ca. 35 km rondom Asten] de aankleding. Al 30 jaar verzorgen we de vetste feesten, mooiste bruiloften en meest
culinaire diners in een verrassende en passende ambiance. Zo leveren we samen met alle collega’s telkens opnieuw een topprestatie en met meer dan 400 hotelkamers, 4 restaurants, 17 [vergader]zalen, 4 lobby’s en oneindig veel meters aan gangen
is er altijd wel wat te doen voor een creatieve styliste!

Styliste/decoratie
Wat je doet: jij creëert een perfect passende sfeer en aankleding op alle locaties!
- verzorgen van kleine tafeldecoratie, tot grote eyecatchers voor events
- verzorgen van de aankleding van onze gastenruimtes
- verzorgen van de aankleding bij [huwelijks]feesten en events
- verzorgen van planten en bloemen
Wat wij bieden:
•

Verschillende opleidingsmogelijkheden

•

Ambitieus? Volop kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie

•

Werken in een bruisende internationale werkomgeving waar geen dag hetzelfde is

•

Fijne werksfeer en regelmatig gezellige uitjes en activiteiten

Volg je misschien een creatieve opleiding of heb je een creatieve opleiding afgerond en heb je ca. 8 uur per week tijd voor een
leuke job? Heb je een autorijbewijs en lijkt het je leuk om alle locaties - samen met een vriend[in] - tip-top in orde te gaan
maken? Mail vandaag nog je cv en motivatie naar pz@nobis.nl!
BEST WESTERN HOTEL NOBIS ASTEN | NOBISWEG 1 | 5721 VA | ASTEN | INFO@NOBIS.NL | 0493 681300
www.nobis.nl | facebook.com/hotelnobis | instagram.com/hotelnobis

Gastvrijheid is ons vak! Samen met onze collega’s van Golden Tulip Hotel West-Ende Helmond, Boetiek Hotel Plein Vijf Deurne en
Hotel 46 Wintelre ontvangen we zowel onze zakelijke als leisure gasten met aandacht en veel plezier. Zo beleven zij Brabant op z’n best!

