
 

 

FRONT OFFICE STAGIAIR(E) 

 

Voor het Front Office team van Hotel JL№76 zijn wij per 12 oktober 2015 op zoek naar een 

enthousiaste Front Office Stagiair(e). Wil jij graag het aanspreekpunt zijn van het hotel? Vind jij 

het leuk om net dat ene beetje extra te doen om onze gasten een prettig verblijf te geven? 

Dan is deze stage misschien wel iets voor jou!  

 

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

 Een correct ontvangst van onze gasten. 

 Het in- en uitchecken van onze gasten. 

 Zorgen voor de juiste administratieve afhandeling. 

 Beantwoorden van vragen van gasten 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. Daarnaast beheers 

je de Nederlandse en Engelse taal en moet je in het kader van een hotelschool, toerisme of 

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

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

 

Ben je geïnteresseerd en heb je zin om aan de slag te gaan in Amsterdams mooiste Boutique 

Hotel? Stuur dan snel je motivatiebrief en CV naar Jessica de Groot via 

Jessica@VondelHotels.com. 

 

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. In de 39 luxe kamers, voorzien van 

COCO-MAT bedden, verzorgde beeldend kunstenares Barbara Broekman de kunstzinnige 

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

verleidt. 

Meer informatie: www.HotelJLno76.com.   
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