
 
 

 

 

Housekeeping Medewerker 

 

In Hotel De Hallen zijn we per direct op zoek naar een Housekeeping Medewerker! 

 

Als Housekeeping medewerker draag je zorg voor het schoonhouden van het gehele hotel. Je 

bent zowel verantwoordelijk voor de schoonmaak van de hotelkamers als de openbare 

ruimten van het hotel. Hiertoe behoren onder andere het restaurant met terras, de 

vergaderruimte, personeelsruimtes, de openbare toiletten en de gangen en de trappen. Je 

vind het leuk om in een hotel omgeving te werken en begrijpt dat gasten in de watten gelegd 

moeten worden. 

 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, flexibele en gemotiveerde collega! Ben jij woonachtig 

in de regio Amsterdam en heb jij werkervaring als Housekeeping Medewerker? Stuur dan je 

motivatiebrief en CV naar Vukosava Jovic via Housekeeping@HoteldeHallen.com . 

 

Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam aan het Bellamyplein. 

Dit geweldige monumentale pand behoort tot het belangrijkste erfgoed van de hoofdstad.  

Hotel De Hallen is urban vintage met een industriële touch. Denk aan trendy Scandinavisch 

vintage interior design in een blauwstalen, roestrode setting met veel groen, veel planten en 

moderne kunst. Toegewijd personeel levert hoogwaardige service, de kamers zijn luxe en de 

sfeer is zeer relaxed. Hotel De Hallen is een ware must see, de ideale uitvalsbasis voor een 

citytrip Amsterdam of als locatie voor evenementen. Het voormalige tramdepot is door hotelier 

en eigenaar Arjen van den Hof in samenwerking met interieurarchitect Marco van Veldhuizen 

en architect Andre van Stigt met behoud van de originele elementen gerestaureerd en 

gevormd tot een hotel met 55 kamers, een prachtige lobby, vergaderzaal in boardroom set 

up, een bar, ruim terras en restaurant Remise47. In dit restaurant met Frans/Internationaal 

georiënteerde keuken genieten toeristen en locals van klassieke en moderne signatuur 

gerechten, bijpassende wijnen en verrassende  cocktails. De ligging van Hotel De Hallen zorgt 

ervoor dat je te voet of per fiets Amsterdam kunt verkennen.    

 

Meer informatie: hoteldehallen.com 
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