
 

 

 

 

 

 

 

Nacht Receptionist(e) 

Je hebt er vast al over gehoord of je bent er wellicht al geweest – De Hallen in Oud-West. De voormalige 

tramremise is in 2014 geheel omgetoverd tot de nieuwste HOTSPOT van Amsterdam! In één van deze 

hallen is Hotel De Hallen gevestigd met Restaurant Remise47. Het hotel heeft 55 kamers, een 

restaurant met groot terras, een (cocktail)bar, grote lounge en vergaderzaal. Het is een plek waar locals 

en toeristen samen komen, samen eten en socializen. Iedereen voelt zich hier thuis – van ‘s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat. Ter versterking van ons Front Office team zijn wij op zoek naar een parttime 

nachtreceptionist voor 2 à 3 dagen per week. 

Als nachtreceptionist ben je verantwoordelijk voor de veiligheid, de administratie en het serviceniveau 

in de nacht (werktijden van 23:00 tot 7:00 uur). Je checkt in en uit op een professionele, plezierige en 

efficiënte manier en je focus is hierbij altijd op de behoefte van de gast. Je weet hoe je de telefoon moet 

beheren en hoe je reserveringen moet maken. Je bent accuraat in het verwerken van de algehele 

administratie en het doorgeven van aanvragen of opmerkingen van gasten. Verder zorg je altijd voor 

goede communicatie en follow up en je weet hoe je klachten kunt voorkomen en af te handelen. Je bent 

op de hoogte van wat er speelt in Amsterdam en je vindt het leuk om onze gasten te adviseren en te 

informeren over de "must-sees" in Amsterdam. 

Wij zijn op zoek naar een flexibel en enthousiast persoon die ervaring heeft als nachtreceptionist. Jij 

weet onze gasten in de watten te leggen en weet gasten altijd op een positieve manier te verrassen. Je 

gaat gemakkelijk zelfstandig aan de slag, beschikt over eigen initiatief en bent altijd servicegericht naar 

gasten en collega's. Het bezit van een BHV-certificaat is een pre.  

Herken jij jezelf in boven gesteld profiel en heb jij werkervaring als nachtreceptionist? Beheers je 

daarnaast de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift? Stuur dan je CV en motivatiebrief 

naar Valerie Westen via Valerie@VondelHotels.com.  
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