Duty Management Stagiair(e)
Heb jij altijd al eens “in charge” willen zijn van een boutique hotel? Wil jij jouw leidinggevende skills
verbeteren en proeven hoe het is om Hotel Manager te zijn? Als Duty Management Stagiair(e) bij Hotel
De Hallen krijg jij deze kans!
Hoe ziet jouw werkdag er precies uit? Om de functie kort en bondig te omschrijven zorg je ervoor dat
het operationeel vlekkeloos verloopt. Dit is natuurlijk niet alles, want jij zorgt ervoor dat het service- en
kwaliteitsniveau van elke afdeling binnen Hotel De Hallen op het hoogste level is. Daarnaast ben jij
allround inzetbaar en bied je hulp waar nodig is. Het leidinggeven in verschillende functies behoort ook
tot jouw takenpakket, want jij weet immers hoe je de beste service verleent en het team op de beste
manier enthousiasmeert. Hierdoor creëer je een goede sfeer op de werkvloer en zorg je ervoor dat de
samenwerking goed verloopt tussen de afdelingen. Daarnaast vind jij het geen enkel probleem om te
schakelen van de Nederlandse taal naar de Engelse taal in woord en geschrift.

Wie zoeken wij?
Jij bent een enthousiaste en leergierige student, die in het kader van een HBO Hotelschool of Toerisme
opleiding een stage van minimaal 6 maanden moet vervullen. Onze nieuwe collega is een echte servicehero met ‘hands-on’ mentaliteit. Jij vindt het leuk om nét dat beetje extra te doen om onze gasten een
prettig verblijf te geven. En, om jouw collega’s te motiveren en enthousiasmeren om hetzelfde te doen!

Wat bieden wij jou?
Naast een te gekke stage en stagevergoeding, bieden wij
 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels;
 Collectieve zorgverzekering;
 Collectieve bedrijfsfitness;
 Interne doorgroeimogelijkheden;
 Een geweldige werkplek omgeven door kunst.

Meer informatie over jouw werkplek
Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam. Hotel De Hallen is urban
vintage met een industriële touch. Denk aan trendy Scandinavisch vintage interior design in een
blauwstalen, roestrode setting met veel groen, veel planten en moderne kunst. Het voormalige
tramdepot is met behoud van de originele elementen gerestaureerd en gevormd tot een hotel met 57
kamers, een prachtige lobby, vergaderzaal, een bar, ruim terras en Restaurant Remise47. Remise47
heeft een ‘urban bistro’ stijl en een zonnig terras. Onze gasten komen voor een lekker ontbijt, lunch,
een borrel met heerlijke bites, een snelle hap of juist een uitgebreid diner met bijpassende wijnen.
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van
unieke hotels? Dan is werken bij Hotel de Hallen iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel!
Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com!

