
 

 

 

Receptionist(e) 

Ben jij gastheer / gastvrouw pur sang en op zoek naar een nieuwe uitdaging? In Hotel Roemer zijn 

we per direct op zoek naar een leuke collega om ons Front Office team te versterken. 

Hotel Roemer is een intiem viersterren hotel in het hart van Amsterdam. Het hotel is gevestigd in 

twee 18e eeuwse herenhuizen, omgeven door Amsterdams bekendste musea, het Vondelpark en 

het bruisende nachtleven. De 23 comfortabele kamers zijn individueel ingericht met verscheidene 

kunstwerken waar stijlvolle en karakteristieke elementen elkaar afwisselen. De bar en lounge zijn 

als een huiskamer voor onze gasten, wat een persoonlijke en goede sfeer met zich mee brengt. 

Als Receptioniste in Hotel Roemer ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. Je bent 

verantwoordelijk voor check in en check out en alle bijbehorende administratie. Je bent daarnaast 

een enthousiaste gastheer / gastvrouw van dit bijzondere boutique hotel. Je geeft persoonlijk 

advies voor bezienswaardigheden, restaurants en bent op de hoogte van de leukste hotspots en 

must-sees in Amsterdam. De kleinschaligheid van het hotel geeft je de gelegenheid met iedere 

gast een persoonlijk connectie te maken en zijn of haar bezoek aan de stad extra bijzonder te 

maken. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega, die het leuk vindt om in een klein team 

te werken, maar ook gemakkelijk zelfstandig aan de slag gaat. Je bent gastgericht, representatief 

& hoffelijk en haalt voldoening uit het verlenen van persoonlijke service aan hotelgasten. Je 

beschikt over werkervaring in een soortgelijke functie en beheerst de Nederlandse & Engelse in 

woord & geschrift. Binnen het kleine team van Hotel Roemer rapporteer je direct aan de Hotel 

Manager. 

Voor deze fulltime functie is het van belang dat je beschikbaar bent op de verschillende diensten 

(vroeg en laat), zowel doordeweeks als in het weekend en op zon- en feestdagen.  

Herken jij jezelf in boven gesteld profiel en heb je interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief 

naar jessica@vondelhotels.com 

mailto:youp@hotelroemer.com

