
   

 

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!  

Als Duty Management Trainee ben jij de rechterhand van de Hotel Manager. Samen zet je de toon wat 

betreft het service- en kwaliteitsniveau van de afdelingen en zorg je ervoor dat het operationeel 

vlekkeloos verloopt. Onder jouw verantwoordelijkheid worden al onze gasten in de watten gelegd en 

ontbreekt het hen aan niets. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor gasten en collega’s wanneer de 

Hotel Manager afwezig is. Verder draag je zorg 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. Je draagt zorg 

voor het functioneren van alle afdelingen en ondersteunt waar nodig. Het is belangrijk dat je een echt 

“mensen mens” bent. Je bent een ster in het maken van oprechte “connecties” met zowel gasten als 

medewerkers. Jij hebt een passie voor gastvrijheid en de hotellerie en brengt dit graag over op gasten 

en collega’s. Kennis van gerechten, wijnen en cocktails is een pré.  

Onze nieuwe Duty Management Trainee: 

- Gaat gemotiveerd en proactief te werk; 

- Is collegiaal, stressbestendig en flexibel; 

- Is gastgericht en een echte “service hero”; 

- Is een enorme vak fanaat bent en dit weet over te brengen op anderen; 

- Maakt gemakkelijk contact met mensen; 

- Is goed en geniet zichtbaar van het overtreffen van gastenverwachtingen; 

- Is communicatief zeer vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en 

geschrift; 

Herken jij jezelf in dit profiel en ben jij op zoek naar een leuke, uitdagende stage? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! Solliciteren kan bij Jessica de Groot via jessica@vondelhotels.com. 
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