
 

 
Medewerker Kantine 
Voor de lunch op het kantoor van Vondel Hotels (Koivistokade 56-1 te Amsterdam) zijn wij op zoek naar 
een allround kantinedame/heer. Je verzorgt alles rondom de lunch, zo dek je de tafel en zet je het buffet 
klaar, houdt dit netjes en vult het aan tijdens de lunch. Jij wordt helemaal vrijgelaten over de verdere 
invulling van deze lunch en mag al je creativiteit erop loslaten. Je zal je naast het voorbereiden en 
verzorgen van de lunch ook bezighouden met schoonmaakwerkzaamheden in de keuken, lunchruimte 
en de rest van het kantoor. Hieronder vallen onder andere het schoonmaken, stofzuigen en dweilen 
van de keuken, lunchtafel, toiletten, gangen en werkplekken.  
 
Deze afwisselende functie is voor 5 dagen, van maandag tot vrijdag en 27,5 uur per week. De werktijden 
zijn van 09.00 uur tot 14.30 uur. In overleg kunnen we hier flexibel in zijn. 
 

Sollicitatieprocedure 
Je kunt solliciteren door je cv en motivatiebrief te sturen naar jobs@vondelhotels.com. Vanaf dat 
moment zullen wij een eerste selectie maken en ontvang je van ons binnen 10 werkdagen een reactie. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met HR Manager, Butch Eissens via: 
tel. 020-5150280.   
 

Wat bieden wij jou? 
Naast een te gekke werkplek en marktconform salaris, bieden wij  

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels;  

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling;  

 Collectieve bedrijfsfitness;  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werkt woont; 

 Een geweldige werkplek in een modern kantoor in de Amsterdamse Houthavens;  
 

Meer informatie over je werkplek 

Vondel Hotels is een unieke collectie hotels, short stay appartementen, een prachtig bed & no 
breakfast en twee geweldige 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. Het servicekantoor, gelegen in de 
Houthavens van Amsterdam, ondersteunt de hotels met de afdelingen Accounting, Reserveringen, 



 

Groups & Events, Human Resources, Sales, Marketing & PR. In totaal zijn er zo’n 40 medewerkers op 
het service kantoor werkzaam.   
 
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je op zoek naar een leuke nieuwe uitdaging? Solliciteer dan snel! 
Stuur je motivatie en CV naar jobs@vondelhotels.com 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 


