
 
FRONT OFFICE STAGIAIR(E) 

 

Hotel Roemer is een intiem viersterren hotel in het hart van Amsterdam. Het hotel is 

gevestigd in twee 18e eeuwse herenhuizen, omgeven door Amsterdams bekendste 

musea, het Vondelpark en het bruisende nachtleven. De 23 comfortabele kamers zijn 

individueel ingericht met verscheidene kunstwerken waar stijlvolle en karakteristieke 

elementen elkaar afwisselen. De bar en lounge zijn als een huiskamer voor onze 

gasten, wat een persoonlijke en goede sfeer met zich mee brengt.  

Begin Juli zal het hotel uitgebreid worden met 15 kamers. Daarom zijn wij ter versterking 

van ons Front Office team per juni/juli op zoek naar een enthousiaste Front Office 

Stagiaire. Wil jij graag het aanspreekpunt zijn van het hotel? Vind jij het leuk om net 

dat ene beetje extra te doen om de gast een prettig verblijf te geven? Dan is deze 

stage misschien wel iets voor jou! Samen met het team zorg jij er voor dat alle gasten 

in de watten worden gelegd en dat het hen aan niets ontbreekt.  

 

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. 

 Gemotiveerd en proactief te werk gaat. 

 Flexibel en een echte teamplayer is. 

 De Nederlandse en Engelse taal goed beheerst. 

 En die in het kader van een hotelschool of toerisme opleiding een stage van 

minimaal 5 maanden moet lopen. 

 Ervaring heeft met het werken met gasten / klanten. 

 

Ben jij op dit moment op zoek naar een stageplaats en herken jij jezelf in het gestelde 

profiel? Dan zouden wij het leuk vinden om jou in ons team op te nemen. 

Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar Jessica@VondelHotels.com  
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