
 

Housekeeping Coördinator  
 

Ben jij altijd op zoek naar de hoogste kwaliteit en serviceniveau? Vind jij het een uitdaging om met 

verschillende nationaliteiten te werken en is het jouw passie om mensen te begeleiden, coachen en 

inspireren? Ben jij daadkrachtig, nauwkeurig en weet jij van aanpakken? Dan ben jij wellicht onze 

nieuwe Housekeeping Coördinator!  

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. Het hotel beschikt over 86 kamers, 

een meeting room, Restaurant JOOST met bar en binnentuin. Het is een sfeervolle ontmoetingsplek 

en prikkelt werkelijk alle zintuigen. Als Housekeeping Coördinator zorg jij er samen met het team voor 

dat de kamers en openbare ruimten optimaal schoon zijn en dat het onze gasten aan niets ontbreekt. 

Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen, controleren en coachen van ons Housekeeping Team. 

Het team bestaat uit +/- 15 kamerdames en –heren. Op basis van de bezetting maak jij het rooster, 

verdeel jij de taken en geef jij de medewerkers aanwijzingen en instructies. Het is belangrijk dat je een 

echt “mensen mens” bent en je collega’s weet te motiveren en enthousiasmeren. Jij bent in staat het 

beste uit je team te halen en inspireert de medewerkers. Dankzij jou hangt er een fijne sfeer op de 

afdeling en hebben de kamerdames en –heren plezier in hun werk. Jij helpt bij de werving en selectie 

van nieuwe medewerkers, zorgt dat zij ingewerkt worden en voert beoordelingsgesprekken. 

Daarnaast zorg jij er natuurlijk voor dat de werkzaamheden goed uitgevoerd worden. Met jouw oog 

voor detail en kritische blik, zijn zelfs de kleinste hoekjes van het hotel brand schoon. En je ziet er op 

toe dat de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en HACCP nageleefd worden. 

Naast de communicatie met jouw team, onderhoudt je goed contact met de verschillende afdelingen. 

Jij zorgt er voor dat iedereen op de hoogte is van de werkzaamheden en dat de gasten op tijd kunnen 

inchecken. Je bent flexibel en in staat om ad-hoc situaties op een goede wijze op te lossen. Bij vragen, 

klachten of problemen zorg jij voor een goede afhandeling. Daarnaast bekijk jij de processen en 

werkzaamheden met een kritische blik en doe je voorstellen ter verbetering en verandering. Jij denkt 

mee over de herinrichting van bepaalde processen en stelt hier Standard Operating Procedures (SOP) 

voor op.  

Onze Housekeeping Coördinator heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van Housekeeping, 

waarvan enkele jaren op leidinggevend niveau. De “roll up your sleeves” mentaliteit is op jou van toe 

passing. Jij bent nieuwsgierig, positief, assertief en denkt in mogelijkheden, ook buiten je eigen 

afdeling om. Je bent communicatief zeer vaardig en maakt gemakkelijk contact met collega’s en 

gasten. Daarnaast beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben jij héél erg enthousiast? Stuur dan snel je motivatiebrief 

en CV naar Suzanne Bubenik via Suzanne@HotelVondel.com. 
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