
 

 

 

Human Resources Trainee 

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!  

Vondel Hotels is een jonge en groeiende onderneming met unieke viersterren hotels in Amsterdam. De 

organisatie is dynamisch en heeft relatief korte lijnen, hierdoor ben je al snel nauw betrokken. Het portfolio 

bestaat nu uit Hotel Vondel met Restaurant JOOST, Hotel Roemer, Hotel JL№76, de b&nb Herengracht, Hotel 

De Hallen met Restaurant Remise47, 6 shortstay appartementen aan de Bilderdijkkade en 5 shortstay 

appartementen op de Prinsengracht.  

Als Human Resources Trainee 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 – bijhouden van vacaturesites, inkomende sollicitaties beoordelen en beantwoorden, 

kandidaten uitnodigen of afwijzen en sollicitatiegesprekken voeren i.s.m. het afdelingshoofd. 

 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, een 

overzicht van de nieuwe en vertrekkende medewerkers 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 trainee. Je bent nauwkeurig, 

resultaatgericht en maakt gemakkelijk contact met mensen. Ook ben je communicatief zeer vaardig 

(Nederlands en Engels), proactief en ondernemend.  

Herken jij jezelf in dit profiel en ben jij héél erg enthousiast om stage te lopen bij Vondel Hotels? Stuur dan je 

CV en motivatiebrief naar Jessica de Groot via jessica@vondelhotels.com.  
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