
 

 

 

HOUSEKEEPING SUPERVISOR STAGIAIR(E) 
Ben jij de betrouwbare en enthousiaste stagiair(e) die wij zoeken? Lijkt het jou 

gaaf om een hotel opening mee te maken? Ben jij leergierig, gedreven en 

initiatief nemend? Heb jij oog voor detail en ben jij per januari beschikbaar? Dan 

ben je de persoon die wij zoeken bij ons nieuwe hotel aan de Geldersekade! 

 

Als Housekeeping Supervisor Stagiair(e) ondersteun je de Housekeeping 

Coördinator. Eerst word je ingewerkt, zodat je ervaart hoe het is om in de voeten 

te staan van een Housekeeping Medewerker. Na je inwerkperiode ga je 

leidinggeven, controleren en motiveren. Op drukke dagen kan het voorkomen 

dat je het Housekeeping team ondersteunt met het schoonmaken. Samen met 

het team zorg je er voor dat de kamers op het hoogste level zijn schoongemaakt, 

zodat de verwachtingen van de gasten worden waargemaakt. Daarnaast inspireer 

je jouw team zodat er een fijne sfeer hangt op de afdeling. Jij zorgt ervoor dat 

de voorschriften worden nageleefd op het gebied van veiligheid, HACCP en 

Arbo.  

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Jij hebt een nieuwsgierige en creatieve houding en staat open om zoveel 

mogelijk te leren tijdens je stage. Daarnaast beheers je de Nederlandse en 

Engelse taal en moet je in het kader van een hotelschool of toerisme opleiding 

een stage van minimaal 3 maanden lopen.  

 

WAT BIEDEN WIJ JOU?   
Naast en te gekke stage en stagevergoeding, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Interne doorgroeimogelijkheden 

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst  

 Een uniform ontworpen door Claes Iversen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEER INFORMATIE OVER JE WERKPLEK  
In januari opent Vondel Hotels een hotel op de Geldersekade, op loopafstand 

van het centraal station. Dit voormalig pakhuis wordt met behoud van historische 

details een inspirerende nieuwe plek in Chinatown in Amsterdam. Laat je 

inspireren in de galerieruimte en werkplaats voor kunstenaars, moderne lobby of 

een van de 81 kamers gevuld met moderne kunst.   

 

MAKE IT HAPPEN 

Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Dan is ons nieuwe hotel 

aan de Geldersekade iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel.  

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com  
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