
 

Front Office Supervisor  

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

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 Supervisor. 

Als Front Office Supervisor ben je verantwoordelijk voor de gehele Front Office afdeling en geef je 

leiding aan alle medewerkers die werkzaam zijn op deze afdeling. Het begeleiden, trainen en coachen 

van medewerkers is één van je passies. Jij maakt groei en ontwikkeling mogelijk. In deze functie 

rapporteer je direct aan de Hotel Manager. Je draagt onder andere zorg voor het leidinggeven aan de 

medewerkers die werken tijdens de dag- en nachtreceptie, serviceverlening aan gasten, toezicht op 

veiligheid, sleutelbeheer en nacht-audit. Daarnaast verzorg je receptietaken zoals het aannemen van 

kamerreserveringen middels het reserveringssysteem, in- en uitchecken van gasten, geven van 

informatie, bedienen van de telefoon en het afrekenen met gasten. Je houdt je ook bezig met het 

oplossen van zich voordoende problemen, bijzonderheden en opvangen en behandelen van klachten. 

Je ziet er op toe dat de medewerkers werken volgens de SOP’s van Hotel De Hallen en voert 

steekproefsgewijze controles daarop uit. Je verzorgt het personeelsbeheer waar onder het begeleiden, 

instrueren en motiveren van (nieuwe) medewerkers en het geven van aanwijzingen en instructies tijdens 

de dienst. 

Onze nieuwe Front Office Supervisor toont ontzettend veel enthousiasme en denkt in mogelijkheden. 

Je bent nieuwsgierig, assertief, en creatief. Stilzitten is niks voor jou! Jij zorgt voor een optimale 

gastvrijheid die past bij Hotel de Hallen en zet de toon wat betreft het serviceniveau van de afdeling. 

Het creëren van loyaliteit en gasten in de watten leggen zijn één van jouw belangrijkste pijlers. Je hebt 

een aantal jaar werkervaring als Front Office Supervisor in een soortgelijk hotel en je bent op zoek 

naar een nieuwe uitdaging. Daarnaast ben je minimaal in het bezit van MBO diploma op het gebied 

van Hospitality en/of Front Office Management en beheers je de Nederlandse en Engelse taal 

uitstekend, in woord en geschrift. Wij bieden: een unieke werkplek met een leuk en hecht team, 

flexibiliteit, een fulltime contract met marktconform salaris. De diensttijden zijn flexibel, zowel 

doordeweeks als in het weekend en op feestdagen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in boven gesteld profiel? Solliciteren kan 

bij Mark Timo Jansen via mark@hoteldehallen.com.  
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