
 

 
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 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?   

• Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring; 
• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo 

weekendje Maastricht; 
• 20% korting in onze restaurants; 
• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes; 
• 3- gangen diner bij eerste verlenging contract; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont; 
• Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar); 
• Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen 

Vondel Hotels; 
• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden; 
• Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze 

volgend jaar bij jou op de kast; 
• Een uniform ontworpen door Claes Iversen (mits je in een van de hotels werkzaam bent 

m.u.v. housekeeping);  
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)  

 
  



 

  

MAKE IT HAPPEN 
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Dan is Vondel Hotels iets voor jou! Wacht 
dan niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com  

 


