
 

 

 
DUTY MANAGER  
Heb jij altijd al eens “in charge” willen zijn van een boutique hotel? Heb jij al leidinggevende 
ervaring? Ben jij servicegericht en weet jij jouw team te motiveren én om het beste uit je collega’s 
te halen?  Voor Vondel Hotels zijn wij namelijk op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde 
Duty Manager. 
 
Jij zorgt er samen met de Hotel Operations Manager voor dat de gehele operatie 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 ligt. Daarnaast ben jij allround inzetbaar 
en bied je hulp waar nodig is. Jij bent verantwoordelijk voor het maken van de roosters en jij draait 
hierin ook mee. Hierdoor heb je wisseldiensten. Daarnaast vind je het geen enkel probleem om te 
schakelen van de Nederlandse taal naar de Engelse taal in woord en geschrift. Je wordt begeleid 
door de Hotel Operations Manager. 
 

WIE ZOEKEN WIJ? 
Ben jij toe aan de volgende stap? Als Duty Manager heb jij bij voorkeur een mbo-diploma in bezit 
en beheers jij de Nederlandse en Engelse taal uitstekend. Het ontbreekt onze gasten aan niets door 
jouw fijne omgang en oog voor detail. Daarnaast heb je altijd een lach op je gezicht en weet je onze 
gasten te verrassen met uitmuntende service en een gezellig praatje. Je hebt een echte service-
hero met ‘hands-on’ mentaliteit. 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU?  
• Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring; 
• 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; 
• 3- gangen diner bij eerste verlenging contract; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont; 
• 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; 
• Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze 

volgend jaar bij jou op de kast; 
• Een uniform ontworpen door Claes Iversen (mits je in een van de hotels werkzaam bent 

m.u.v. housekeeping);  
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)  

 



 

 

 
MAKE IT HAPPEN 
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Dan is Vondel Hotels iets voor jou! Wacht dan 
niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com 

 

 

 


