
      

 

FOOD & BEVERAGE STAGIAIR(E) 
 

Voor het F&B team van Hotel de Hallen zijn wij op zoek naar een enthousiaste Food & 

Beverage stagiair(e). De F&B afdeling bestaat uit een bar, lounge, vergaderzaal, Restau-

rant Remise 47 en een groot terras. Restaurant Remise 47 serveert ontbijt, lunch en diner 

in de bar en het restaurant, maar ook in de lobby.  

 

Het mooie aan een stage bij Hotel de Hallen is dat je niet alleen álles van de F&B afde-

ling leert, maar dat je ook meemaakt hoe een nieuw hotel wordt opgezet. Hotel de Hal-

len is namelijk in april dit jaar geopend. Deze stage is daarmee een unieke kans om zo-

wel je F&B ervaring als hotellerie ervaring te vergroten.  

 

Als F&B Stagiair(e) ben je de ondersteunende factor van het F&B team en draag je zorg 

voor: 

 Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden. 

 Het ontvangen en placeren van gasten. 

 Het opnemen van bestellingen. 

 Het bereiden van bestellingen, inclusief cocktails en andere dranken. 

 Het bedienen van partijen, recepties en diners. 

 Het opmaken van de rekening. 

 Het controleren en vullen 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! 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde stagiair(e) die gastvrij en service 

georiënteerd is. 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 teamplayer. Daar-

naast beheers je de Nederlandse en Engelse taal en moet je in het kader van een hotel-

school of toerisme opleiding een stage van minimaal 3 maanden lopen. 

 

Heb je interesse en wil je solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV naar Maarten via 

maarten@hoteldehallen.com.  
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