
 

 
 
Front Office Stagiair(e) 
Ben jij de enthousiaste en gemotiveerde stagiaire die wij zoeken? Ben jij gastvrij en service 

georiënteerd? Heb jij altijd een oprechte en stralende glimlach op je gezicht? Dan is de functie van Front 

Office Stagiair(e) ideaal om jouw sociale skills uit te oefenen. 

 

Jij, als Front Office Stagiair(e), bent het eerste aanspreekpunt voor gasten met al hun vragen, problemen 

en klachten, maar ook voor een gezellig praatje of om informatie te krijgen over de stad. De Front Office 

kan ook wel “het hart” van het hotel worden genoemd. Jij bent de ondersteunende factor van het team 

en draagt zorg voor het correct ontvangen van onze gasten. Maar natuurlijk houd jij je ook bezig met 

het in- en uitchecken van onze gasten. Jij bent in je element als je gasten kan helpen door het 

beantwoorden van vragen over het hotel en de omgeving. Daarnaast ga jij de juiste administratieve 

afhandeling dat bij deze stage komt kijken ook zeker niet uit de weg. 

 

Wie zoeken wij? 
Onze nieuwe collega is nieuwsgierig, gemotiveerd om te leren en gaat nauwkeurig en proactief te werk. 

Jij vindt het leuk om nét dat beetje extra te doen om onze gasten een prettig verblijf te geven. Je vindt 

het leuk om in een team te werken, bent flexibel en een echte team player. Daarnaast spreek jij de 

Nederlandse en Engelse taal vloeiend. 

 

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 hotelopeningen 

 
 



Meer informatie over jouw werkplek 
Boutique op zijn best, dat is waar Hotel JL №76 voor staat. De locatie is perfect: precies tussen het 

museum- en modekwartier, pal achter de PC Hooftstraat. De kleurrijke lounge en sprankelende collectie 

hedendaagse, Nederlandse kunst voelen direct vertrouwd. De binnentuin biedt rust en de ‘Honesty bar’ 

zorgt voor een huiselijk gevoel in dit schitterende gerenoveerde 18e-eeuwse dubbele herenhuis. De 

gerechten in het bijbehorende restaurant JAN, worden met verse ingrediënten bereid en passen bij 

Hotel JL №76; Kleurrijke drankjes en cocktails, gevarieerde diners en lunch die energie geeft. De 39 luxe 

kamers zijn voorzien van COCO-MAT bedden en kunstzinnige wallpapers van beeldend kunstenares 

Barbara Broekman. Haar werk, geïnspireerd door handborduursels van weleer, prikkelt de zintuigen en 

verleidt. 

 

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

unieke hotels? Dan is werken bij Hotel JL Nº76 iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel! 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com! 

 


