
 

 

Receptionist(e) – Parttime  
Een karakteristiek, intiem hotel met pittoreske binnentuin dat rust biedt in de wervelwind die 
Amsterdam heet, dat is Hotel Roemer. Onze gasten kunnen genieten van een drankje in de sfeervolle 
lounge. Elk vertrek in dit hotel spreekt tot de verbeelding en heeft de perfecte combinatie van interior 
design en hedendaagse kunst. Hotel Roemer is een goed bewaard geheim met 37 hoogwaardige 
kamers en suites. Dit boutique hotel bezit een exclusieve boardroom: de ideale setting voor 
vergaderingen of productpresentaties. De ligging is majestueus, omgeven door Amsterdams bekendste 
musea, het Vondelpark en het bruisende nachtleven. 

Wie zoeken wij? 

Als Receptionist(e) in Hotel Roemer ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. Je verzorgt de 
check-in en check-out, maar nog belangrijker… Je verzorgt de check-in en check-out, maar nog 
belangrijker… jij: 

 Zorgt ervoor dat onze gasten zich thuis voelen 

 Geniet ervan om onze gasten in de watten te leggen 

 Bent op de hoogte van de leukste hotspots en must-sees in Amsterdam 

 Vindt het leuk om deze hotspots te delen met gasten en bij terugkomst te luisteren naar hun 
belevingen 

 Bent een echt “mensen mens” en legt gemakkelijk contact 

 Vindt het leuk om in een team te werken, maar kan ook zelfstandig aan de slag 

 Beschikt over werkervaring in de horeca/hotellerie of hebt een afgeronde opleiding  in de 
richting van Front Office of Hotel Management. 

Wat bieden wij jou?  
Een te gekke werkplek in het meest intieme hotel van de Vondel Hotels collectie! Werken in een hecht 
team met fijne collega’s. Daarnaast bieden we veel extra benefits aan, zoals onder andere: een 
reiskostenvergoeding (10km>), collectieve zorgverzekering, korting in alle hotels en restaurants, te 
gekke personeelsfeesten, sportevenementen en interne doorgroeimogelijkheden. 

Deze functie betreft een Parttime functie voor 2 a 3 dagen per week. Voor deze parttime 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. Ben je enthousiast 
geworden? Stuur dan snel je CV en motivatiebrief o.v.v. “Receptionist(e) Hotel Roemer” in het 
onderwerp naar Elise Visscher (Hotel Manager) via jobs@vondelhotels.com.  
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