
 
 
Human Resources Stagiair(e) 
Heb jij de ambitie om na je studie de Human Resources kant op te gaan? En wil je nu, tijdens je 

managementstage, proeven hoe het is om op zo’n afdeling te werken? Ben jij enthousiast, creatief en 

weet je van aanpakken? Dan is de Human Resources stage bij Vondel Hotels iets voor jou! De afgelopen 

vijftien jaar is Vondel Hotels uitgegroeid tot een serieuze speler in de Amsterdamse hotellerie. Met 

onze unieke hotels met restaurants, appartementen en dito service maken we iedere dag het verschil 

voor onze gasten.  

Als Human Resources Stagiair(e) ben je werkzaam voor alle hotels, appartementen en restaurants van 

Vondel Hotels. Je ondersteunt het HR team met de dagelijkse werkzaamheden en gaat zelfstandig aan 

de slag met interessante projecten. Tot jouw werkzaamheden behoren onder andere: 

 Op dagelijkse basis het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers van Vondel Hotels; 

 Werving en selectie – vacatures openzetten en bijhouden van vacaturesites; 

 Zorg dragen voor een goed verloop van het indiensttredingsproces. Je onderhoudt het contact 

met de nieuwe medewerkers, zorgt dat zij alle benodigde documenten ontvangen en tekenen en 

dat zij een warm welkom krijgen binnen Vondel Hotels; 

 Zorg dragen voor een goed verloop van het uitdiensttredingsproces. Je onderhoudt het contact 

met de leidinggevende over de desbetreffende medewerker, zorgt er voor dat hij of zij op tijd alle 

benodigde documenten ontvangt en tekent en alle hoteleigendommen inlevert; 

 Maken en versturen van wekelijkse of maandelijkse updates zoals o.a. de Interne Vacaturelijst en 

de verjaardagenlijst; 

 Het mede organiseren en geven van trainingen, zoals onder andere de Introductiedag die 

maandelijks voor nieuwe medewerkers georganiseerd wordt; 

 Het bijwonen van bedrijvendagen op (hotel)scholen, promoten van Vondel Hotels en geven van 

presentaties aan studenten; 

 Het organiseren van personeelsevenementen. 

De stage is een echte HBO management stage, waar je aan al je competenties kunt werken. Binnen 

Vondel Hotels zijn er genoeg mogelijkheden voor leuke projecten en afstudeeronderzoeken, die je 

naast je stage kunt uitvoeren. We zijn op zoek naar een leergierige, creatieve en nieuwsgierige 

stagiair(e). Je bent nauwkeurig, resultaatgericht en maakt gemakkelijk contact met mensen. Ook ben je 

communicatief zeer vaardig (Nederlands en Engels), proactief en ondernemend.  

 

  



Wij bieden wat jou? 
Naast een te gekke stage en stagevergoeding, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels;  

 Collectieve zorgverzekering;  

 Collectieve bedrijfsfitness;  

 Interne doorgroeimogelijkheden; 

 Een geweldige werkplek in een modern kantoor in de Amsterdamse Houthavens. 

 

Meer informatie over je werkplek  

Vondel Hotels is een unieke collectie 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 

servicekantoor, gelegen in de Houthavens van Amsterdam, ondersteunt de hotels met de afdelingen 

Accounting, Reserveringen, Groups & Events, Human Resources, Sales, Marketing & Communication 

en Revenue. In totaal zijn er zo’n 40 medewerkers op het service kantoor werkzaam. Het portfolio 

bestaat uit:  

 

Hotels: Hotel Vondel, Restaurant Joost, Hotel Roemer, Hotel JL Nº 76, Hotel De Hallen, Café Remise47, 

Hotel Monastère Maastricht, Café Louis, Hotel Mercier, Café Ons Huis,  Hotel van de Vijsel, Café Woodz, 

Hotel Pontsteiger, Café Pontsteiger, Apartments Prinsengracht, Apartments De Hallen, B&NB 

Herengracht, de Jonker Urban Studio’s & Suites. 

 

Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 

unieke hotels? Dan is werken bij Vondel Hotels iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel! 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com! 

 

 

 

 


