
 

 

Human Resources Manager 

Vondel Hotels is per direct op zoek naar een Human Resources Manager om de ingeslagen weg 

voort te zetten en verder mee te bouwen aan de ontwikkeling van de organisatie. 

De afgelopen 10 jaar is Vondel Hotels uitgegroeid tot een serieuze speler binnen de Amsterdamse 

hotellerie. Met onze unieke hotels en dito service maken we dagelijks met elkaar het verschil voor 

onze gasten. Het portfolio van Vondel Hotels bestaat nu uit Hotel Vondel met restaurant JOOST, 

Hotel Roemer, Hotel JLno76, de b&nb, Hotel De Hallen met restaurant Remise47 en 5 shortstay 

appartementen op de Prinsengracht en 6 appartementen op de Bilderdijkkade. Alle 

ondersteunende afdelingen werken vanaf een service kantoor in de Amsterdamse Houthavens. 

Met 160 medewerkers is Vondel Hotels al lang geen klein bedrijf meer! We zijn trots op onze 

mensen die iedere dag bijdragen aan het succes van de organisatie. Als HR Manager ben jij 

verantwoordelijk voor de in, door en uitstroom van alle medewerkers. Er wordt hard gewerkt om 

Vondel Hotels op de kaart te zetten als “best place to work” op alle fronten.  

Je focus zal voornamelijk liggen bij het verder ontwikkelen van het HR beleid, het trainingsplan, 

geven van trainingen en employer branding. Uiteraard spelen actualiteiten in (ARBO) wet- en 

regelgeving hierin een belangrijke rol.  

Wij zoeken een energieke en gedreven HR Manager met passie voor het vak en relevante ervaring 

binnen de afdeling HR in de hotellerie. Je bent een stevige gesprekspartner voor de directeur-

eigenaar en je bent een ster in het creëren van draagvlak. Je bent ondernemend, initiatiefrijk en 

écht in staat om mensen in beweging te brengen. Onze nieuwe collega is opbouwend kritisch en 

denkt in kansen en mogelijkheden. Hiernaast is het belangrijk dat je commercieel inzicht hebt. Het 

is jouw missie om Vondel Hotels zichtbaar te maken als werkgever.  

Als HR Manager maak je deel uit van het management team van Vondel Hotels. 

Heb je interesse in onze vacature of heb je vragen? Solliciteren kan direct via 

jessica@vondelhotels.com, dit is ook het e-mailadres voor al je vragen. Telefonisch contact 

opnemen kan natuurlijk ook via 020 5150280. 

We ontvangen je sollicitatie graag vóór 15 oktober 2015. De eerste gesprekken worden in de week 

van 20 oktober gepland. 

Acquisitie van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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