
 

 

MANAGEMENT ASSISTENT STAGIAIR(E) | FULLTIME 

Wil jij jouw operationele management en administratieve skills verbeteren en proeven hoe het is 
om een duizend poot, steun en toeverlaat van het operationeel managementteam te zijn? Als 
Management Assistent Stagiair(e) bij Vondel Hotels krijg jij deze kans!  
 
Om de functie kort en bondig te omschrijven zorg je ervoor dat het operationeel vlekkeloos 
verloopt en onze Hotel Operations Managers en hun teams hun werk op de vloer moeiteloos 
kunnen uitvoeren. Dit is natuurlijk niet alles, want jij zorgt ervoor dat het service- en 
kwaliteitsniveau van elke afdeling binnen Vondel Hotels op het hoogste level is door nieuwe 
procedures te helpen implementeren en te zorgen dat ze nageleefd worden. Deze procedures en 
wat er bij het leiden van een hotel komt kijken moet je natuurlijk eerst leren en daar nemen we 
de tijd voor. Er zijn ook administratieve werkzaamheden die tijdig voltooid moeten worden en jij 
lost moeiteloos de roosteruitdagingen op. Jij bent allround inzetbaar en biedt hulp waar nodig.  
 
Samen met jouw leidinggevende, de Management Assistent van Vondel Hotels, ontzorg jij de 
leidinggevenden van de hotels, want jij weet immers hoe je de beste service verleent, het team 
op de beste manier assisteert en hoe het binnen Vondel Hotels hoort. Hierdoor creëer je een 
goede sfeer op de werkvloer en zorg je ervoor dat de samenwerking goed verloopt tussen de 
afdelingen. Daarnaast vind jij het geen enkel probleem om te schakelen van de Nederlandse taal 
naar de Engelse taal in woord en geschrift. 
 

WIE ZOEKEN WIJ? 
Jij bent een enthousiaste en leergierige student, die in het kader van Hotelschool of een Toerisme 
opleiding een stage van minimaal 5 maanden moet vervullen. Onze nieuwe collega is een echte 
service-hero met ‘hands-on’ mentaliteit. Jij vindt het leuk om nét dat beetje extra te doen om onze 
gasten een prettig verblijf te geven. En, om jouw collega’s te motiveren. 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU?  
• €500,- stagevergoeding op basis van een fulltime stage; 
• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo 

weekendje Maastricht; 
• 20% korting in onze restaurants; 
• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je studenten-OV niet werkt; 
• Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar); 
• Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen 

Vondel Hotels; 
• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden; 
• Een uniform ontworpen door Claes Iversen; 
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;) 



 

 

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 portfolio bestaat uit:  
Hotel Roemer, Hotel JL Nº 76, Hotel De Hallen, Remise47, Hotel Monastère Maastricht, Café Louis, 
Hotel Mercier, Café Ons Huis, Hotel van de Vijsel, Café WOODZ, Hotel Pontsteiger, Café 
Pontsteiger, Hotel MAI Amsterdam, Appartementen Prinsengracht, Appartementen De Hallen, De 
Jonker Urban Studios & Suites. 

 
MAKE IT HAPPEN 
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wacht dan niet langer en solliciteer snel. 
Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com 

 
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 


