
 

 

 
Nachtreceptionist – Parttime 
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 83 comfortabele en modern ingerichte kamers, een meeting room, restaurant met 
bar en een binnentuin. Ook restaurant JOOST is een sfeervolle ontmoetingsplek. Het restaurant voert 
een frisse, Hollandse seizoensgebonden keuken met de nadruk op eenvoud.  
 

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 in een 
hotel. 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. Daarnaast beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord 
en geschrift. 

Het betreft een parttime functie voor 2 á 3 dagen per week. De werktijden zijn van 23:00 tot 7:00 uur, 
zowel doordeweeks als in het weekend en op zon- en feestdagen. 

Wat bieden wij jou? 
Werken op de Vondelstraat, met het Vondelpark op een steenworp afstand! Flexibiliteit en een 
marktconform salaris. 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 


