
 

Front Office Stagiair(e) 

Je hebt er vast al over gehoord of je bent er wellicht al geweest – De Hallen in Oud-West. De voorma-

lige tramremise is in 2014 geheel omgetoverd tot de nieuwste HOTSPOT van Amsterdam! In één van 

deze hallen is Hotel De Hallen gevestigd met Restaurant Remise47. Het hotel heeft 55 kamers, een 

restaurant met groot terras, een (cocktail)bar, grote lounge en vergaderzaal. Het is een plek waar 

locals en toeristen samen eten, drinken en socializen. Voor het Front Office team van Hotel De Hallen 

zijn wij op zoek naar een enthousiaste Front Office Stagiair(e). 

De Front Office is het eerste aanspreekpunt van het hotel. Gasten komen hier naartoe met al hun 

vragen, problemen en klachten, maar ook voor een gezellig praatje of om informatie te krijgen over de 

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

 Een correct ontvangst van onze gasten. 

 Het in- en uitchecken. 

 Het begeleiden van gasten naar de kamer. 

 Een juiste administratieve afhandeling. 

 Beantwoorden van vragen 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 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. Jij doet net dat beetje extra om onze gasten een 

prettig verblijf te geven. Daarnaast beheers je de Nederlandse en Engelse taal.  

 

Deze stageplaats is geschikt voor studenten die in het kader van een Hotelschool, Toerisme of Front 

Office opleiding een stage van minimaal 5 maanden moeten lopen. Heb je al ervaring in het werken 

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

 

Ben jij heel enthousiast over Hotel De Hallen en opzoek naar een leuke stageplaats? Stuur dan snel je 

motivatiebrief en CV naar Jessica de Groot via jessica@vondelhotels.com.   
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