
 

Nachtreceptionist - Parttime 
Heb jij een groot verantwoordelijkheid gevoel? Lijkt werken in de nacht jou ideaal? Vind jij het fijn om 

taken zelfstandig af te handelen? En ben jij als kers op de taart ook nog servicegericht? Dan is de 

functie van Nachtreceptionist bij Hotel van de Vijsel de ideale functie voor jou! 

Als onze nieuwe collega functioneer je gedurende de nacht als aanspreekpunt voor de gasten in Hotel 

van de Vijsel. Kortom, jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid, administratie en het serviceniveau 

in de nacht. Daarnaast kan het ook voorkomen dat jij gasten laat op de avond moet inchecken, vroeg 

in de ochtend moet uitchecken of vragen van gasten moet vervullen. Een van je andere taken is het 

beantwoorden van de telefoon. Verder controleer je de bestaande reserveringen en voer je nieuwe 

reserveringen in. Daarnaast is het verwerken van de algehele administratie een belangrijke taak. Op 

het moment dat jij je shift overdraagt aan je collega zorg je voor een goede communicatie en follow-

up.  

Wie zoeken wij? 

Jij bent van nature een flexibel en enthousiast persoon met relevante ervaring. Jij gaat gemakkelijk 

zelfstandig aan de slag, beschikt over eigen initiatief en bent altijd servicegericht naar gasten. 

Daarnaast heeft onze nieuwe collega een representatieve uitstraling en goede communicatieve en 

sociale vaardigheden. 

Wat bieden wij jou?   
Naast een te gekke werkplek en een 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 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 Een uniform ontworpen door Claes Iversen 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Nieuwjaar met een spetterend cadeau 

 Elk jaar een employee award per hotel 



 Nieuwe hotelopeningen 

 

Meer informatie over jouw werkplek 

Ambachtelijk, robuust en authentiek, dat is Hotel van de Vijsel! Het hotel kenmerkt zich door 

karakteristieke elementen van hout en vintage gecombineerd met kunst en design voor een 

eigentijdse look & feel. In het monumentale pand gelegen aan de Overtoom 13-17 in de buurt van het 

groene Vondelpark, was voorheen sinds de 19e eeuw Houthandel van de Vijsel gevestigd. Een 

samensmelting van industrie en ambacht is nog steeds voelbaar in de krachtige uitstraling van het 

pand. De originele houten balken zijn genummerd en na renovatie op de oorspronkelijke plek 

teruggeplaatst. Hout voert vanzelfsprekend de boventoon, zo zijn er verschillende houtsoorten subtiel 

verwerkt en verweven met het hotel. In de 82 luxe kamers zijn houten elementen terug te vinden 

afgewisseld met vintage details uit de 19e eeuw. Het hotel beschikt over een gezellige lobby met 

‘Honesty bar’, waar gasten zelf op elk moment van de dag kunnen genieten van een heerlijke kop 

koffie of een glas wijn.  

Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 

unieke hotels? Dan is werken bij Hotel van de Vijsel iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer 

snel! Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com! 

 


