
 

 

HOTEL MANAGER - HOTEL JLno76 

 

Hotel JLno76 kenmerkt zich door haar intieme karakter. De sfeer is persoonlijk en betrokken en het 

interieur is warm en stijlvol. Je kunt het gerust een “home away from home” noemen.  

Het hotel is gevestigd in twee 18e eeuw herenhuizen, heeft 39 kamers en is omgeven door Amsterdams 

bekendste musea en het Vondelpark. 

Voor dit unieke hotel zoeken wij een Hotel Manager. 

 

Als Hotel Manager ben jij het gezicht van Hotel JLno76. Gasten komen terug voor jou en jouw team.  

Je bent een kei in Guest Relations en je geniet ervan deze passie met anderen te delen. Je bent hierin een 

inspiratiebron voor je collega’s. Jouw oog voor detail en kwaliteit is indrukwekkend. Het is jouw streven 

om onze belofte naar onze gasten waar te maken. 

Op dagelijkse basis geef je leiding aan een team van 10 fte. Je staat midden in de operatie, je werkt mee, 

begeleidt, coacht en motiveert. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze gasten, maar ook voor onze 

medewerkers en onze andere stakeholders. 

Deze functie is jou op het lijf geschreven, omdat: 

-  Je een “hands on” mentaliteit hebt en ook nog een beschikt over een “can do attitude”; 

- Je creatief bent en risico’s niet uit de weg gaat; 

- Je in het bezit bent van een echte ondernemersgeest; 

- Het boeken van resultaten en het behalen van je doelstellingen belangrijk voor je zijn. 

Voor ons is het belangrijk dat je twee tot drie jaar leidinggevende ervaring hebt opgedaan in Rooms 

Division. Ook heb je een afgeronde MBO of HBO opleiding op het gebied van Hotel Management. De 

Nederlandse en Engelse taal beheers je zeer goed. Je bent flexibel en begrijpt dat het werken van 

wisseldiensten hoort bij werken in een “klein” hotel. In deze functie maak je tevens deel uit van het 

management team van Vondel Hotels. 

 

Hotel JLno76 is onderdeel van Vondel Hotels, een unieke collectie van boutique hotels in Amsterdam. Het 

is er fijn werken. Je werkt voor een jonge, dynamische en groeiende organisatie.  

Heb je interesse en wil je solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 februari 2016 t.a.v. Myrthe 

Warmenhoven, HR Manager, naar myrthe@vondelhotels.com. 

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen via myrthe@vondelhotels.com of via  

020-5150280. 


