
 

 

DUTY MANAGEMENT STAGIAIR(E)   
Wil jij jouw leidinggevende skills verder ontwikkelen? Sta jij te popelen aan de slag te gaan op de 
werkvloer? En ben jij opzoek naar een stage van minimaal 5 maanden? Dan is de functie als Duty 
Management Stagiair(e) perfect voor jou. 
 

DE (PERFECTE) MATCH 
Jij bent enthousiast en staat te popelen om in het werkveld aan de slag te gaan. In het kader van 
Hotelschool of een Toerismeopleiding moet je een stage van minimaal 5 maanden vervullen. Je 
houdt ervan service te verlenen aan gasten en toont graag initiatief. Jij motiveert graag mensen 
om je heen en past dit ook op de werkvloer toe en bied hulp waar nodig.  
 

JOUW ROL 
In de functie als Duty Management Stagiair(e) zorg jij ervoor dat alles op operationeel vlak 
vlekkeloos verloopt. Daarnaast zorg jij er ook voor dat het service- en kwaliteitsniveau van iedere 
afdeling binnen Vondel Hotels op het hoogste level is. Jij haalt het beste uit iedereen, creëert een 
fijne werksfeer en zorgt ervoor dat er een goede samenwerking is tussen de afdelingen. 
Schakelen tussen de Engelse en Nederlandse taal is voor jou een eitje.  
 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 
• €500,- stagevergoeding op basis van een fulltime dienstverband; 
• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo 

weekendje Maastricht; 
• 20% korting in onze restaurants; 
• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je studenten-OV niet werkt; 
• Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar); 
• Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen 

Vondel Hotels; 
• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden; 
• Een uniform ontworpen door Claes Iversen; 
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)  

MAKE IT HAPPEN 
Wacht niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV naar jobs@vondelhotels.com 


