
 

 

Nachtreceptionist 
Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam. Dit geweldige monumentale 

pand behoort tot het belangrijkste erfgoed van de hoofdstad. Hotel De Hallen is urban vintage met 

een industriële touch. Denk aan trendy Scandinavisch vintage interior design in een blauwstalen, 

roestrode setting met veel groen, veel planten en moderne kunst. Het voormalige tramdepot is met 

behoud van de originele elementen gerestaureerd en gevormd tot een hotel met 55 kamers, een 

prachtige lobby, vergaderzaal in boardroom set up, een bar, ruim terras en restaurant Remise47.  

 
Wie zoeken wij?  
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.  
. 
 

Wat bieden wij jou? 
Flexibiliteit en een marktconform salaris. De functie is voor 2 á 3 dagen per week.  Hotel De Hallen is 
een te gekke werkplek op een hippe locatie. Het hotel zit in een voormalig tramremise vol art & design. 
Deze plek heeft een prettige sfeer waar iedereen zich thuis voelt, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat!  
 
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 Valerie Westen via Valerie@vondelhotels.com 
 


