
 

 

FRONT OFFICE STAGIAIR(E) 

 

Voor het Front Office team van Hotel de Hallen zijn wij per 1 oktober 2015 op zoek naar een 

enthousiaste Front Office Stagiair(e). Wil jij graag het aanspreekpunt zijn van het hotel? Vind jij 

het leuk om net dat ene beetje extra te doen om onze gasten een prettig verblijf te geven? 

Dan is deze stage misschien wel iets voor jou!  

 

Als Front Office stagiair(e) draag je zorg voor: 

 Een correct ontvangst van onze gasten. 

 Het in- en uitchecken van onze gasten. 

 Zorgen voor de juiste administratieve afhandeling. 

 Beantwoorden van vragen van gasten over het hotel, de omgeving etc. 

 Het oplossen van klachten. 

 Alle andere voorkomende werkzaamheden. 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde stagiaire die gastvrij en service ge-

oriënteerd 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 be-

heers je de Nederlandse en Engelse taal en moet je in het kader van een hotelschool, toe-

risme of Front Office opleiding een stage van minimaal 5 maanden lopen. Heb je al ervaring 

in het werken met gasten / klanten? Dit is voor ons een pre. 

 

Heb je interesse en wil je solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV naar Anneloes van der 

Werf via Anneloes@hoteldehallen.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 

 

http://www.hoteldehallen.com/

