
 

 

 

 

 

Receptionist(e) Parttime 

Ben je op zoek naar een inspirerende werkgever? Spreekt een boutique hotel in een internationale 

omgeving met hedendaagse kunst je aan? Dan is de functie van Receptioniste bij Hotel Roemer 

wellicht iets voor jou! Hotel Roemer is een intiem viersterren hotel in het hart van Amsterdam. Met 

37 luxe kamers en suites, is het een goed bewaard geheim op een perfecte locatie: omgeven door 

Amsterdams bekendste musea, het Vondelpark en het bruisende nachtleven.  

Als receptionist(e) van Hotel Roemer ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. Je bent 

verantwoordelijk voor de check-in en check-out, maar nog belangrijker… jij zorgt ervoor dat onze 

gasten zich thuis voelen. Als receptionist(e) denk je continu servicegericht mee om het verblijf van 

onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken en zorg je ervoor dat het hen aan niets ontbreekt. 

Je geeft persoonlijk advies voor bezienswaardigheden, de beste en nieuwste 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 persoonlijke connectie te maken en zijn of haar 

bezoek aan de stad extra bijzonder te maken.  

Verder zorg je altijd voor een goede communicatie en follow up en weet je hoe je klachten kunt 

voorkomen en afhandelen.  

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

te werken. Jij bent een echt “mensen mens” en maakt gemakkelijk contact met zowel gasten als 

collega’s. Je bent nieuwsgierig, positief, assertief en denkt in mogelijkheden, ook buiten je eigen 

afdeling om. Je hebt altijd een glimlach op je gezicht en weet onze gasten te verrassen met jouw 

gastvrijheid en oog voor detail. Onze nieuwe collega heeft ervaring als receptioniste in de hotellerie 

en beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.  

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

vroeg (07:00 – 15:00) en laat (15:00 – 23:00), zowel doordeweeks als in het weekend en op zon- 

en feestdagen.  



Dit is een bijzondere kans om deel te nemen aan een chique, intiem en kleinschalig bedrijf dat 

onderdeel uitmaakt van een collectie van 4-sterren boutique hotels, Vondel Hotels. Enthousiast? 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Valerie Westen via Valerie@VondelHotels.com.  
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