
 

 

Groups & Events Trainee 

Wil jij tijdens je stage verantwoordelijk zijn voor alle evenementen en groepsreserveringen van 

verschillende hotels en appartementen? Ben jij enthousiast, communicatief zeer vaardig en wil je werken 

in een leuk team? Dan is de Groups & Events stage bij Vondel Hotels iets voor jou! 

Vondel Hotels is een unieke collectie van boutique hotels in Amsterdam. Met onze unieke hotels en dito 

service maken we iedere dag het verschil voor onze gasten. Het portfolio bestaat uit Hotel Vondel met 

Restaurant JOOST, Hotel Roemer, Hotel JL№76, de b&nb Herengracht, Hotel De Hallen met Restaurant 

Remise47, 7 shortstay appartementen aan de Bilderdijkkade en 6 shortstay appartementen op de 

Prinsengracht.  

Vanuit het servicekantoor (gelegen in de Houthavens) worden alle reserveringen aangenomen en verwerkt. 

Samen met het team ben jij verantwoordelijk voor alle groepsaanvragen, -reserveringen en evenementen 

die plaatsvinden binnen Vondel Hotels. Het is een functie waarin je echt het verschil kunt maken en nét dat 

beetje extra kan doen. Tot jouw takenpakket behoort onder andere: 

 Het behandelen van aanvragen van groepen voor kamerovernachtingen, meetings en evenementen 

met behulp van het reserveringssysteem; 

 Ontvangen van accounts en regelen of zelf verzorgen van rondleidingen; 

 Het opstellen van offertes, samenstellen van menu’s, menukaarten ontwerpen en uitwerken met eigen 

creatieve ideeën. Dit doe je in samenwerking met de operatie in de verschillende hotels; 

 Het informeren van aanvragers (gasten, touroperators, agenten) over aanvragen en mogelijkheden of 

onmogelijkheden; 

 Het tijdig contact opnemen met klanten om een optie definitief te maken en eventuele wijzigingen in 

bestaande boekingen door te voeren (annuleringen / overboeking); 

 Ondersteuning van het hotel bij de acquisitie en de organisatie van evenementen vanaf de eerste 

aanvraag tot de interne communicatie met alle betrokken afdelingen en evaluatie van het evenement 

na afloop.  

We zijn op zoek naar een gedreven, creatieve en nieuwsgierige trainee. Je volgt een hospitality 

gerelateerde opleiding, bij voorkeur op HBO niveau. Het is belangrijk dat je een echte teamplayer bent en 

goed kunt samenwerken. Je hebt een sterk gevoel voor gastvrijheid en service, maar bent daarnaast ook 

commercieel ingesteld. Jij weet hoe je mensen op een leuke manier over de streep kunt trekken. Verder 

ben je kritisch, stressbestendig en werk je nauwkeurig en efficiënt. Ervaring in de hotellerie en kennis van 

computerprogramma’s zoals Hotelconcepts, Word en Excel is een pré.  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je op zoek naar een uitdagende stage in een hecht team? 

Solliciteren kan bij Jessica de Groot via jessica@vondelhotels.com. 
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