
 

Housekeeping Stagiair(e) 

Ben jij op zoek naar een leuke, uitdagende stage? Wil jij jouw leidinggevende skills verbeteren en met 

verschillende nationaliteiten werken? Ben jij enthousiast, communicatief zeer vaardig en weet jij van 

aanpakken? Dan is de Housekeeping stage bij Hotel De Hallen iets voor jou! Medio juni 2016 hebben 

we weer een stageplaats beschikbaar. 

Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam West. Het hotel heeft 55 

kamers, een restaurant genaamd Remise47 met een groot terras, een (cocktail)bar, grote lobby en 

vergaderzaal. Het is een plek waar locals en toeristen samenkomen. 

Als Housekeeping Stagiair(e) bij Hotel De Hallen ondersteun je de Housekeeping Coördinator. Na de 

inwerkperiode zal je werkzaam zijn op supervisor niveau. Je gaat leidinggeven, controleren en 

motiveren. Samen met het team ga jij er voor zorgen dat de kamers optimaal schoon zijn en dat het de 

gasten aan niets ontbreekt. Jij draagt zorg voor een constant hoog serviceniveau naar zowel gasten 

als collega’s. Het is belangrijk dat je een echt “mensen mens” bent en je collega’s weet te motiveren 

en enthousiasmeren. Dankzij jou hangt er een fijne sfeer op de afdeling en hebben de kamerdames 

en –heren plezier in hun werk. Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar dat is voor jou juist een 

uitdaging. Jij ziet er op toe dat de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en HACCP 

nageleefd worden. Daarnaast bekijk jij de verschillende werkzaamheden met een kritische blik en doet 

voorstellen ter verbetering. Jij denkt mee over de herinrichting van bepaalde processen om meer 

efficiëntie en effectiviteit te behalen en stelt hier Standard Operating Procedures (SOP) voor op.  

Wij zijn op zoek naar een energieke, gedreven, creatieve en nieuwsgierige trainee. Je bent 

nauwkeurig en servicegericht en weet dit over te brengen op anderen. Ook ben je communicatief zeer 

vaardig, proactief en ondernemend. Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend in 

woord en geschrift.  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? En ben jij op zoek naar een hele leuke stageplaats? Solliciteer 

dan snel bij Valerie Westen via Jobs@VondelHotels.com.  
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