
      

Food & Beverage Stagiair(e) 

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. 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. 

 

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! Heb je inte-

resse en wil je solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV naar Jessica de Groot via  

jessica@vondelhotels.com.  

  

Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam aan het Bellamyplein. Dit 

geweldige monumentale pand behoort tot het belangrijkste erfgoed van de hoofdstad.  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. Toegewijd 

personeel levert hoogwaardige service, de kamers zijn luxe en de sfeer is zeer relaxed. Hotel De Hallen is 

een ware must see, de ideale uitvalsbasis voor een citytrip Amsterdam of als locatie voor 

evenementen. Het voormalige tramdepot is door hotelier en eigenaar Arjen van den Hof in 

samenwerking met interieurarchitect Marco van Veldhuizen en architect Andre van Stigt met behoud 

van de originele elementen gerestaureerd en gevormd tot een hotel met 55 kamers, een prachtige 

lobby, vergaderzaal in boardroom set up, een bar, ruim terras en restaurant Remise47. In dit restaurant 

met Frans/Internationaal georiënteerde keuken genieten toeristen en locals van klassieke en moderne 

signatuur gerechten, bijpassende wijnen en verrassende  cocktails. De ligging van Hotel De Hallen zorgt 

ervoor dat je te voet of per fiets Amsterdam kunt verkennen.    

 

Meer informatie: hoteldehallen.com 
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