
 

 
 

F&B Stagiair(e) 
Heb jij passie voor de horeca en wil jij hier graag meer over leren? Ben jij op zoek naar een operationele 

en veelzijdige stage? Dan is de functie van F&B Stagiair(e) bij Café Pontsteiger de perfecte plek om dit 

vak uit te oefenen! 

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? Als F&B Stagiair(e) ga je ontzettend veel leren, want jij houdt je bezig met 

het verzorgen van de mise en place. Daarnaast ben jij gemotiveerd en sta je al bij de deur om gasten te 

verwelkomen, te ontvangen en te placeren. Natuurlijk draag jij ook zorg voor het opnemen en 

uitserveren van bestellingen en vervolgens het opmaken van de rekening. Het bedienen van partijen, 

recepties en diners behoren ook tot jouw taak, aangezien jij ook avonddiensten gaat draaien. Gasten 

kunnen ook speciale koffies, cocktails en andere dranken bestellen die jij vervolgens voor hen gaat 

bereiden. Verder behoren het verzorgen van roomservice en het controleren en vullen van de minibars 

in het hotel ook tot jouw takenpakket! 

 

Wie zoeken wij?  
Je denkt in kansen en mogelijkheden, bent flexibel en gaat proactief te werk. Je vindt het leuk om in 

een team te werken en bent een echte team player. Daarnaast beheers je de Nederlandse en Engelse 

taal en moet je in het kader van een hotelschool of toerisme opleiding een stage van minimaal 3 

maanden lopen. 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? 
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 Een uniform ontworpen door Claes Iversen 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Nieuwjaar met een spetterend cadeau 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotel openingen 



 

Meer informatie over jouw werkplek  

Het 90 meter hoge gebouw ‘Pontsteiger’ is het nieuwe ijkpunt aan de oevers van het IJ en heeft een 

stoere en robuuste uitstraling. De entree tot Pontsteiger is een royale pier van 30 meter breed, die 

begint bij de Tasmankade. Hotel Pontsteiger en Café ́ Pontsteiger zullen zich vestigen in een klein 

gedeelte van ‘Pontsteiger’ op de benedenverdieping. Het boutique hotel telt 25 kamers. 

 

Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 

unieke hotels?  Dan is werken bij Hotel Pontsteiger iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer 

snel! Stuur je motivatie en CV naar jobs@vondelhotels.com!  

 

 


