
 

 

Front Office Stagiair(e) 

Hotel Roemer is een intiem viersterren hotel in het hart van Amsterdam. Met 37 hoogwaardige 

kamers en suites, is het een goed bewaard geheim op een perfecte locatie: omgeven door 

Amsterdams bekendste musea, het Vondelpark en het bruisende nachtleven. Voor dit unieke hotel 

zijn wij per mei 2016 op zoek naar een 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. Het is ook wel “het hart” van het hotel. Als Front Office Stagiair(e) zorg je samen met het 

team voor optimale gastvrijheid, service en kwaliteit. Je bent de ondersteunende factor van het 

team en draagt onder andere 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 stagiair(e) die gastvrij en service 

georiënteerd is. 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 teamplayer. 

Daarnaast beheers je de Nederlandse en Engelse taal. 

Deze stageplaats is beschikbaar 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 pré. 

Ben jij héél enthousiast over Hotel Roemer en op zoek naar een leuke stageplaats? Stuur dan snel 

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