Human Resources Medewerker | PARTTIME 0,6 FTE
Ben je net afgestudeerd, of heb je al een aantal jaren ervaring in het HR-vak? Ben jij
een expert (in de dop) op administratief vlak en vind je het leuk om onze medewerkers
te helpen en adviseren op HR-gebied, over de volle breedte van het vak? Dan zij wij op
zoek naar jou!
Vanuit een mooi kantoor, gelegen in de Houthavens van Amsterdam, verzorgen wij als
HR-team (dat bestaat uit drie personen) samen alles op het gebied van Human
Resources voor alle hotels. Op dit kantoor, dat wij het Service Kantoor noemen, zijn
naast HR ook alle andere ondersteunende afdelingen werkzaam waaronder
Accounting, Marketing, Sales, Revenue en (Groeps)reserveringen. Het portfolio bestaat
momenteel uit 8 hotels en meerdere restaura
250-275 medewerkers bij Vondel Hotels.
Jouw dagelijkse werkzaamheden als HR Medewerker:
 Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle personeelszaken in de hotels;
 Het maken van aanbiedingsbrieven, contracten en functieomschrijvingen;
 De volledige indiensttreding van nieuwe medewerkers verzorgen;
 De volledige uitdiensttreding van vertrekkende medewerkers verzorgen;

 Inventariseren van trainingsbehoefte en organiseren van opleidingen en
trainingen;
 Schrijven van vacatureteksten en deze publiceren op de (online)
wervingskanalen;
 Onderhouden van digitale personeelsdossiers;
 Maken van maandelijkse overzichten zoals de interne vacaturelijst en
verjaardagenlijst;
 Overige administratieve taken, zoals het maken van contractverlengingen en
wijzigingsbrieven.

WIE ZOEKEN WIJ?
Onze nieuwe collega heeft enige ervaring in de HR, of dat nou een stage is of enkele
jaren werkervaring. Je hebt al wat kennis van de huidige wet- en regelgeving en kan
goed zelfstandig werken. Verder heb je:
 Sterke administratieve kwaliteiten;
 Een stressbestendige en flexibele werkhouding, geen dag is bij ons hetzelfde;
 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigenheden;
 Een integere houding, je kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan;
 Minimaal een afgeronde MBO opleiding op het gebied van Personeel & Arbeid
of een afgeronde HBO opleiding richting Hotelmanagement of Personeel &
Arbeid;
 Kennis van personeelssystemen is een pré;



Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling
als schriftelijk.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Naast een te gekke werkplek en een marktconform (horeca cao) salaris, bieden wij;









Interne doorgroeimogelijkheden
Interne en externe trainingen
Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels
Jaarlijkse personeelsfeesten en sportevenementen
Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling
Collectieve bedrijfsfitness
Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont
Een geweldige werkplek in de Amsterdamse Houthavens omgeven door kunst

Daarnaast vieren wij





Jouw verjaardag!
Al een jubileum vanaf 2,5 jaar
Elk jaar een employee award per hotel en het Service Kantoor
Nieuwe hotel openingen; Vondel Hotels groeit hard!

MEER INFORMATIE OVER JE WERKPLEK
Vondel Hotels is een unieke collectie 4* hotels, short stay appartementen en
restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof
altijd zichtbaar. Zijn werkwijze is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt krachtig
interior design met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, waarbij de
historische karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de
perfecte service door toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve
collectief is verklaard. Vondel Hotels is als een tweede thuis voor zowel zakelijke als
leisure gasten. Het portfolio bestaat momenteel uit: Hotel Roemer, Hotel JL Nº 76,
Hotel De Hallen, Remise47, Hotel Monastère, Café Louis, Hotel Mercier, ONS HUIS,
Hotel van de Vijsel, Café WOODZ, Hotel Pontsteiger, Café Pontsteiger, Apartments
Suites. In januari 2020 zal Hotel Geldersekade worden geopend.

MAKE IT HAPPEN
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team in een groeiende organisatie? Dan
is werken bij Vondel Hotels iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel!
Stuur je CV en motivatiebrief t.a.v. Butch Eissens (Director of HR) naar
jobs@vondelhotels.com. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met
Butch via 020-515020.

