
 

 

 
Houseman/Runner - Parttime 
Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. De omgeving is betoverend, nabij 
het Vondelpark, het Museumplein en de PC Hooftstraat. De setting imponerend: zeven karakteristieke 
18e-eeuwse herenhuizen maken waar wat ze beloven. Je proeft de pure sfeer van typisch Nederlands, 
gegoten in stijlvol interior design en beklonken in de verrassende collectie hedendaagse kunst. Het 
hotel beschikt over 83 comfortabele en modern ingerichte kamers, een meeting room, restaurant met 
bar en een binnentuin. Ook restaurant JOOST is een sfeervolle ontmoetingsplek. Het restaurant voert 
een frisse, Hollandse seizoensgebonden keuken met de nadruk op eenvoud.  

 

Wie zoeken wij? 
Als Houseman/Runner in Hotel Vondel draag je zorg voor het schoonhouden van het hotel. Je verzorgd 
de uitstraling van het gehele Hotel, maar nog belangrijker… jij: 
 

 Zorgt ervoor dat de gast zich thuis voelt in een voorbereidde nette omgeving 

 Houdt de publieke ruimtes schoon zoals: de gangen, trappenhuizen, het terras, openbare 
toiletten en het restaurant.  

 Verzorgt het ontvangst van het linnen en dat alle medewerkers voorzien zijn in alle materialen 
die zij nodig hebben om het hotel en de kamers schoon te maken.  

 Organiseert zelfstandig het magazijn en houdt deze netjes en op orde.  

 Zorgt ervoor dat extra wensen (items) zoals extra bedden tijdig in de kamers geplaatst worden.  

 Ondersteunt het Housekeeping team en maakt indien nodig ook kamers schoon.  
 

Wat bieden wij jou? 
Werken in de buurt van het Vondelpark in een hecht team, flexibiliteit en een marktconform salaris! 
Daarnaast bieden we veel extra benefits aan, zoals onder andere: een reiskostenvergoeding (10km>), 
collectieve zorgverzekering, korting in alle hotels en restaurants, te gekke personeelsfeesten, 
sportevenementen en interne doorgroeimogelijkheden 
 
Deze functie is op basis van een parttime dienstverband, zowel doordeweeks als in het weekend. 

Enthousiast geworden? Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar Suzanne Bubenik (Hotel Manager) 

via jobs@vondelhotels.com. Vermeld hierbij “Houseman/Runner” in het onderwerp van je mail. 
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