
 

 

 

 

Leerling Gastheer / Gastvrouw  

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. Het hotel beschikt over 86 

kamers, een meeting room, Restaurant JOOST met bar en binnentuin. Je proeft de pure sfeer van 

typisch Nederlands en toegewijd personeel biedt service zoals het hoort. Hotel Vondel prikkelt 

werkelijk alle zintuigen. Restaurant JOOST is een sfeervolle ontmoetingsplek. Het restaurant voert 

een frisse, Hollandse seizoensgebonden keuken met de nadruk op eenvoud. In de lente en zomer 

kan ook in de mooie binnentuin genoten worden van een heerlijke lunch, diner, borrel of event. Voor 

dit unieke restaurant zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde Leerling Gastheer / 

Gastvrouw per juli / augustus. 

Als leerling Gastheer / Gastvrouw zorg je samen met het team voor optimale gastvrijheid, service en 

kwaliteit in Restaurant JOOST, de bar en de banqueting. Je bent de ondersteunende factor van het 

F&B team en draagt onder andere zorg voor: 

 Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden. 

 Het verwelkomen, ontvangen en placeren van gasten. 

 Het opnemen en uitserveren van bestellingen. 

 Het bereiden van bestellingen, inclusief cocktails, speciale koffies en andere dranken. 

 Het bedienen van partijen, recepties en diners. 

 Het opmaken van de rekening. 

 Het controleren en vullen van de minibars. 

 Verzorgen van roomservice. 

 

Heb jij de werkzaamheden snel onder de knie? En laat je zien dat je meer in je mars hebt? Dan 

kunnen we binnen het team kijken of jij meer verantwoordelijkheden voor je rekening kunt nemen!  

 

Onze nieuwe collega is gastvrij, enthousiast en gemotiveerd om te leren. Jij hebt altijd een lach op je 

gezicht en vindt het leuk om het verschil te maken voor onze gasten. Je bent nieuwsgierig, flexibel en 

een echte teamplayer. Stilzitten is niets voor jou en je denkt in kansen en mogelijkheden. Daarnaast 

beheers je de Nederlandse en Engelse taal. Werkervaring in de horeca of hotellerie is een pré. 

 

Ben jij héél enthousiast over Hotel Vondel en Restaurant JOOST en ben jij op zoek naar een leuke 

leerplaats? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Willemijn Klok via FenB@HotelVondel.com.  
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