
   

 

 

DUTY MANAGEMENT TRAINEE 

 

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 

Trainee bij Hotel De Hallen krijg jij deze kans! 

Je bent er vast al over gehoord of je bent er wellicht al geweest – De Hallen in Oud-West. De 

voormalige tramremise is in 2014 geheel omgetoverd tot een ware F&B walhalla en de 

nieuwste HOTSPOT van Amsterdam! In één van deze hallen is Hotel De Hallen gevestigd met 

Restaurant Remise47. Remise47 heeft naast een restaurant met 55 couverts een (cocktail)bar, 

een grote lounge en een mooi terras, waar heel de dag de zon op staat! We hebben het niet 

afgemeten, maar dit zou zo maar eens één van de grootste terrassen van Amsterdam kunnen 

zijn. Voor deze te gekke werkplek zijn wij op zoek naar versterking – en wel in de vorm van een 

Duty Management Trainee! 

Je bent als Duty Management Trainee de rechterhand van de Hotel Manager. Samen zorg je 

er voor dat het operationeel vlekkeloos verloopt en werk je aan projecten voor het hotel. 

Onder jouw verantwoordelijkheid worden al onze gasten in de watten gelegd en ontbreekt 

het hen aan niets. Jij draagt zorg voor het functioneren van alle afdelingen, onze VIP gasten 

en de veiligheid van gasten en het personeel. Loopt het even niet? Dan ben jij degene die 

problemen oplost en klachten afhandelt. Verder zal je de afdelingen ondersteunen waar 

nodig en ben jij het aanspreekpunt voor zowel onze gasten als collega’s, wanneer de Hotel 

Manager afwezig is.  

 

Als Duty Management Trainee ben je bij ons vast en zeker succesvol als je: 

 Van aanpakken weet; 

 Gemotiveerd en proactief te werk gaat; 

 Een enorme vak fanaat bent en dit over weet te brengen op anderen; 

 Stressbestendig en flexibel bent; 

 Gemakkelijk contact maakt met mensen;  

 Zichtbaar geniet van het overtreffen van gastenverwachtingen; 

 Lef, humor en doorzettingsvermogen hebt. 

 

Deze stageplaats is per september 2015 beschikbaar. Een vereiste is dat je de Nederlandse en 

Engelse taal goed beheerst in woord en geschrift.  

 

Dus; ben jij op zoek naar een leuke, uitdagende stage en herken jij jezelf in het hierboven 

geschetste functieprofiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Solliciteren kan bij Mark Timo Jansen via marktimo@hoteldehallen.com.   
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