
 

 

 

 

 

Allround Medewerker F&B & Housekeeping 

Hotel Roemer is een intiem viersterren hotel in het hart van Amsterdam. Het hotel is gevestigd 

in twee 18e eeuwse herenhuizen, omgeven door Amsterdams bekendste musea, het 

Vondelpark en het bruisende nachtleven. De 23 comfortabele kamers zijn individueel ingericht 

met verscheidene kunstwerken waar stijlvolle en karakteristieke elementen elkaar afwisselen. 

De bar en lounge zijn als een huiskamer voor onze gasten, wat een persoonlijke en goede 

sfeer met zich mee brengt.  

Voor Hotel Roemer zijn wij per direct op zoek naar een allround medewerker F&B & 

Housekeeping. Als allround medewerker F&B & Housekeeping ben je in de ochtend de 

persoon die onze hotelgasten verwelkomt bij het ontbijt. Samen met de ontbijtkok zorg je 

ervoor dat zij op een prettige manier aan hun dag kunnen beginnen. Je bent verantwoordelijk 

voor de juiste mise-en-place voor en achter de schermen, het ontvangen & placeren van 

gasten en het opnemen en serveren van bestellingen.  

Na het ontbijt verplaats je je aandacht naar onze hotelkamers, je stuurt de Housekeeping 

medewerkers aan en controleert de kamers op netheid, schoonheid en hygiëne met als doel 

onze gasten een uitstekend verblijf te bezorgen. Binnen het kleine team van Hotel Roemer 

rapporteer je direct aan de Hotel Manager.  

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega met een "can-do" mentaliteit. Je bent 

gastgericht, representatief, flexibel en hoffelijk. Je hebt kennis van hotel- en 

restaurantprocedures en het verlenen van service op niveau. Verder beheers je zowel de 

Engelse als Nederlandse taal.  

Ervaring in een soortgelijke functie is zeer welkom, ervaring in één van beide functiegebieden 

is echter ook waardevol. Kennis van hotel- en restaurantprocedures en service is een pre.  

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? En herken jij jezelf in boven gesteld profiel? Stuur dan 

snel je CV en motivatiebrief naar Jacco Tilgenkamp via Hr@Vondelhotels.com.  
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