Chateau de Blomac de plek waar je alles over hospitality
kunt leren in Zuid-Frankrijk.
Ben jij enthousiast, leergierig en nieuwsgierig? Wil je in een keer alle
facetten van het ‘hospitality vak’ leren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Chateau de Blomac is kleinschalig. Er is een team van ongeveer 6 mensen
(Nederlands/Belgisch). Altijd een hecht team dat ‘de gaten voor elkaar
dichtloopt’. De eigenaren werken gewoon mee. Dat betekent dat je kunt
leren en alle facetten van het vak. Je krijgt volop de mogelijkheid om de
opgedane kennis op gebied van hospitality in de praktijk te brengen. Je leert
om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Je bent het visitekaartje
van het chateau vanaf het moment van aankomst van de gasten tot hun
vertrek. Samen met het team zorg je dat het de gasten aan niets ontbreekt.
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zijn de globale taken tijdens het werken op Chateau de Blomac?
Kamers schoonmaken
Algemene ruimtes opruimen en schoonhouden
Verzorgen van het ontbijt
Hulp en ondersteuning in de keuken
Uitserveren en opruimen van het diner
Bediening op de terrassen/zwembad
Meehelpen bij trouwerijen
Aanspreekpunt voor de gasten

Interesse in wijn en meehelpen in de keuken?
Fred (vinoloog) leert je de basis kennis over wijn en Jacqueline haar passie is koken,
vooral desserts maken.
Welke periode
Tussen mei en eind september.
Wat vragen wij?
Je bent enthousiast, leergierig, een doorzetter, servicegericht, geen 9 tot 5
mentaliteit, representatief en flexibel en je wil vooral graag alles leren van
het hospitality vak. Goede kennis van de Nederlandse, Engels taal en liefst
ook basis Frans of bereid om dit te leren.
Ben je student aan de NHTV of Hotelschool dan is dat een pré.

Wat zeggen onze gasten over Chateau de Blomac?
Kijk eens op TripAdvisor en de recensies op Booking.com. Dat geeft echt een
beeld over wie en wat we zijn! Al jaren gewaardeerd door onze gasten met
minimaal een 9.3
Wat zeggen vakantie websites en –bladen over Chateau de
Blomac?
Chateau de Blomac, een eeuwenoud wijnchateau. Compleet gerenoveerd
waarbij de tijd versmolten is tussen modern design en behoud van alle
antieke aspecten uit vervlogen tijden. Warme ontvangst en ‘tijdloze
momenten’. Indrukwekkende natuur, onvergetelijke historie en cultuur,
azuurblauwe middellandse zee, oudste/grootste wijnstreek van Europa en
niet vergeten 300 dagen zon per jaar!
Hoe ziet het domein eruit?
Het domein is een park (5 hectare en geheel ommuurd) met verschillende
gebouwen. Het chateau is een chambres d’hote en er is een gite
(vakantiehuis). In Frankrijk noemen ze het ‘de haute gamme’. Van grote
klasse.
Hoeveel gasten heeft zo’n Chambres d’hote eigenlijk?
In juli en augustus vol met vakantiegangers die minimaal 3 nachten
verblijven (de gite een week). Dat betekent dat er in juli en augustus zo’n 25
personen op het domein verblijven.
Kunnen gasten ook dineren op het domein?
In het hoogseizoen hebben we 5 x per week table d’hote. Gasten geven een
dag van tevoren aan of ze wensen mee te eten. Dat betekent ook dat
iedereen gezamenlijk aan 1 grote tafel zit. Ons idee is om mensen ‘te
verbinden’. Allerlei nationaliteiten door elkaar geeft een enorme gezellige
sfeer en een enorm privé karakter.
Zijn er nog andere activiteiten dan alleen het verhuren van
kamers?
Dit jaar hebben we eind augustus en in september meerdere bruiloften.
Het domein wordt dan voor 3 dagen afgehuurd en alles vindt hier plaats.
Ceremonie, feest etc. Alles wordt door het team van Chateau de Blomac
geregeld in samenwerking met de lokale leveranciers.
Interesse?
Heb je interesse om bij ons minimaal 8 weken te komen werken?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar j.mangelaars@blomac.com.

