
 

 

 

 

 

MEDEWERKER HOUSEKEEPING 

In Hotel Vondel zijn we per direct op zoek naar een Housekeeping Medewerker! Als Housekeeping 

medewerker draag je zorg voor het schoonhouden van het gehele hotel. Je bent verantwoordelijk voor 

de hotelkamers en de publieke ruimtes, zoals de gangen, de trappenhuizen, het restaurant, het terras 

en de openbare toiletten.  

Tot jouw takenpakket behoort ook de interne transport van linnen. Dit is zeer fysiek en zwaar werk. Je 

verdeelt het linnen over de verschillende verdiepingen en verzamelt het vuile linnen voor de wasserij.  

Wij zijn op zoek naar een betrouwbare en enthousiaste collega die graag onderdeel uitmaakt van een 

team. Je vindt het leuk om in een hotelomgeving te werken en begrijpt dat gasten in de watten gelegd 

moeten worden. Daarnaast ben je in staat om zeer fysiek en zwaar werk te verrichten. 

Heb jij ervaring als Housekeeping Medewerker, ben jij een echte teamplayer en woonachtig in 

Amsterdam? Solliciteer dan nu via Suzanne@HotelVondel.com.  

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. De omgeving is betoverend, nabij 

het Vondelpark, het Museumplein en de PC Hooftstraat. De setting imponerend: zeven karakteristieke 

18e-eeuwse herenhuizen maken waar wat ze beloven. Je proeft  de pure sfeer van typisch Nederlands, 

gegoten in stijlvol interior design en beklonken in de verrassende collectie hedendaagse kunst.  

Het hotel beschikt over 86 comfortabele en modern ingerichte kamers,  een meeting room, restaurant 

met bar en een  binnentuin. Toegewijd personeel biedt service zoals het hoort. Hotel Vondel prikkelt 

werkelijk alle zintuigen. Business en leisure gasten vinden in Hotel Vondel hun tweede thuis, telkens weer.  

Van een eenpersoonskamer, een junior of loft suite tot een appartement. Hotel Vondel onderscheidt 

zich door de diversiteit aan kamertypes. Er is veel aandacht besteed aan de indeling en het interieur, 

kunst & design spelen hierbij een belangrijke rol. Ook 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 prachtige binnentuin genoten worden van een heerlijke lunch, diner of 

borrel. 
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