
 

 

F&B Stagiair(e)  
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. Bekijk hier het menu!  
 

Wie zoeken wij? 
Als F&B stagiair(e) draag je zorg voor: 

 Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden 

 Het verwelkomen, ontvangen en placeren van gasten 

 Het opnemen en uitserveren van bestellingen 

 Het bereiden van bestellingen, inclusief cocktails, speciale koffies en andere dranken 

 Het bedienen van partijen, recepties en diners 

 Het opmaken van de rekening 

 Het controleren en aanvullen van de minibars 

 Verzorgen van roomservice  
 

Heb jij de werkzaamheden snel onder de knie? En laat je zien dat je meer in je mars hebt? Dan 
kunnen we binnen het team kijken of jij meer verantwoordelijkheden voor je rekening kan nemen! 
 

Wat bieden wij jou?  
Een leerzame stageplaats op een hippe locatie (Amsterdam West is trending!) met een 
stagevergoeding. Daarnaast bieden we veel extra benefits aan, zoals onder andere: een 
reiskostenvergoeding (10km>), collectieve zorgverzekering, korting in alle hotels en restaurants, te 
gekke personeelsfeesten, sportevenementen en interne doorgroeimogelijkheden.   

 
Beheers je de Nederlandse en Engelse taal en moet je in het kader van een hotelschool of toerisme 
opleiding een stage van minimaal 10 weken volbrengen? Solliciteer dan snel naar Lucas Kaan (Hotel 
Manager) via jobs@vondelhotels.com. Vermeld hierbij in het onderwerp van je mail “F&B 
Stagiair(e) Remise47.” 
  

https://www.remise47.com/nl/eten-drinken
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