
 

Parttime Receptionist(e) 

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. Het hotel beschikt over 86 kamers, 

een meeting room, Restaurant JOOST met bar en binnentuin. Je proeft de pure sfeer van typisch 

Nederlands en toegewijd personeel biedt service zoals het hoort. Hotel Vondel is een sfeervolle 

ontmoetingsplek en prikkelt werkelijk alle zintuigen. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op 

zoek naar een Parttime Receptionist(e). 

Als Receptionist(e) in Hotel Vondel ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. Samen met het 

team zet jij de toon wat betreft het service- en kwaliteitsniveau van Hotel Vondel. Je verzorgt de check-

in en check-out, maar nog belangrijker… jij zorgt ervoor dat onze gasten zich thuis voelen. Van check-

in tot check-out zal je service gericht meedenken om het verblijf van onze gasten zo aangenaam 

mogelijk te maken. Jij geniet er van om mensen in de watten te leggen en er voor te zorgen dat het hen 

aan niets ontbreekt. Jij bent op de hoogte van de leukste hotspots en must-sees in Amsterdam en vindt 

het leuk om dit te delen met de gasten en bij terugkomst te luisteren naar hun belevingen. Jij bent een 

echt “mensen mens” en maakt gemakkelijk contact met mensen.  

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

maar ook gemakkelijk zelfstandig aan de slag gaat. Jij hebt altijd een glimlach op je gezicht en weet 

onze gasten te verrassen met een uitmuntende service. Je bent nieuwsgierig, positief, assertief, creatief 

en je denkt in mogelijkheden, ook buiten je eigen afdeling om. Verder beschik je over werkervaring als 

receptioniste in de hotellerie en beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en 

geschrift. 

Het betreft een parttime positie, voor gemiddeld 2 a 3 dagen per week. Voor deze 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.  

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

Valerie Westen via Valerie@vondelhotels.com. 


