
 

 

 

Duty Management Trainee 

Altijd al eens “in charge” willen zijn van een boutique hotel? Als Duty Management Trainee bij Vondel 

Hotels krijg je deze kans!  

Vondel Hotels is een jonge en groeiende onderneming met unieke viersterren hotels in Amsterdam. 

De organisatie is dynamisch en heeft relatief korte lijnen, hierdoor ben je al gauw op beleidsmatig 

niveau betrokken. Het portfolio bestaat nu uit Hotel Vondel, Hotel Roemer, Hotel JL№76, de B&NB 

Herengracht, het recent geopende Hotel De Hallen met restaurant Remise47 en 7 shortstay 

appartementen op de Prinsengracht. Eind 2014 zal Hotel Roemer uitbreiden en zullen we 

appartementen openen bij Hotel de Hallen. Hier blijft het niet bij, want ook voor 2015 en 2016 liggen 

er grootse plannen klaar! 

Als Duty Trainee ben je de rechterhand van de Hotel Manager. Samen zorg je er voor dat het 

operationeel vlekkeloos verloopt en werk je aan projecten voor het hotel. Loopt het even niet? Dan 

ben jij degene die problemen oplost en klachten afhandelt. Als de Hotel Manager er niet is ben jij het 

eerste aanspreekpunt voor de hotelgasten en alle medewerkers. Je bent de spil van de operatie en 

ondersteunt onze operationele afdelingen dan ook tijdens piekmomenten. Een relatie opbouwen met 

mensen, dat is je op het lijf geschreven. Met jouw positieve manier van benaderen weet jij onze gasten 

te verrassen en leg jij hen volledig in de watten.  

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

 Van aanpakken weet; 

 Denkt in kansen en mogelijkheden; 

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

 Gemakkelijk contact maakt met mensen; 

 Zichtbaar geniet van het overtreffen van gastenverwachtingen; 

 Lef, humor en doorzettingsvermogen hebt. 

Hiernaast is het belangrijk dat je de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst in woord en geschrift.  

Goed om te weten; het gaat hier om een HBO Management stage. Er is absoluut tijd en ruimte om aan 

je afstudeeropdracht te werken, het grootste gedeelte van je tijd ben je echter werkzaam als Duty 

Manager.  

Ben jij de enthousiaste en leergierige Duty Manager die wij zoeken en wil je direct solliciteren? Of heb 

je nog inhoudelijke vragen? Neem dan gerust contact op met Jessica de Groot via 

jessica@vondelhotels.com of 020 – 51 50 281. 

mailto:jessica@vondelhotels.com

