
 
 
 
 
 

 
Ontbijtmedewerker Parttime 
 
In Hotel de Hallen zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste ontbijtmedewerker om ons 
F&B team parttime te komen versterken!  
Als ontbijtmedewerker leg jij onze gasten volledig in de watten tijdens het ontbijt. Jij bent als 
vroege vogel de beste in jouw vak en maakt het verschil voor onze gasten, omdat het ontbijt er 
onder jouw verantwoordelijkheid altijd tip top uit ziet. Als een geboren gastheer of gastvrouw 
serveer jij onze Nederlandse en buitenlandse gasten met aandacht en nauwkeurigheid het ontbijt. 
Jij weet onze gasten te verassen, omdat je precies aanvoelt waar zij behoefte aan hebben. Met de 
één voer je een leuk gesprek over de hotspots in Amsterdam, terwijl je de ander verblijdt met een 
kopje koffie en de krant. Door jouw charme en enthousiasme laat jij ieder ochtendhumeur 
verdwijnen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het compleet verzorgen van een 
viersterren ontbijt voor onze gasten. Met een uitstekende service zorg jij ervoor dat het onze 
gasten aan niets ontbreekt. Na het ontbijt zorg je dat alles er weer perfect uitziet voor de volgende 
morgen en help je mee met de lunch. Het betreft een parttime positie voor 2 of 3 dagen in de 
week. Voor jou is het geen probleem om vroeg in de ochtend in het hotel aanwezig te zijn, zowel 
doordeweeks als in het weekend en op feestdagen.  
 
Onze nieuwe collega is enthousiast, flexibel en servicegericht. Jij bent in de ochtend op je best en 
hebt altijd een glimlach op je gezicht. De "roll up your sleeves" mentaliteit is op jou van toepassing 
en stilzitten is niets voor jou. Jouw focus is altijd op de gasten en jij zorgt dat het hen aan niets 
ontbreekt. Je bent nieuwsgierig, positief, assertief en je denkt in mogelijkheden ook buiten je 
eigen afdeling om. Daarnaast heb je ervaring in de horeca en beheers je de Nederlandse en 
Engelse taal uitstekend.  Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je solliciteren? Stuur dan je 
CV en motivatiebrief naar MarkTimo@HotelDeHallen.com  
 
Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam aan het Bellamyplein. 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. 

Toegewijd personeel levert hoogwaardige service, de kamers zijn luxe en de sfeer is zeer relaxed. 

Hotel De Hallen is een ware must see, de ideale uitvalsbasis voor een citytrip Amsterdam of als 

locatie voor evenementen. Het voormalige tramdepot is door hotelier en eigenaar Arjen van den 

Hof in samenwerking met interieurarchitect Marco van Veldhuizen en architect Andre van Stigt 

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. In dit restaurant met Frans/Internationaal georiënteerde keuken genieten toeristen en 

locals van klassieke en moderne signatuur gerechten, bijpassende wijnen en 

verrassende  cocktails. De ligging van Hotel De Hallen zorgt ervoor dat je te voet of fiets 

Amsterdam kunt verkennen.        

 

Meer informatie: hoteldehallen.com 

  

mailto:MarkTimo@HotelDeHallen.com
http://www.hoteldehallen.com/

