
 

 

 

 

Fulltime Receptionist(e) 

Ben jij op en top gastheer / gastvrouw en op zoek naar een nieuwe uitdaging? In Hotel Vondel 

zijn we op zoek naar een leuke collega die ons Front Office team wil komen versterken. 

Hotel Vondel is het boutique hotel in het hart van Amsterdam, waar iedereen zich thuis voelt. 

Het hotel is gevestigd in zeven prachtige herenhuizen daterend uit 1903, die op een steenworp 

afstand liggen van het Vondelpark, het Leidseplein en het Museumplein.  

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

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

zich thuis voelen. Jij geniet ervan 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 de delen met de gasten en bij terugkomst te luisteren naar 

hun belevingen.  

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. 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.  

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.  

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

naar Jaleesa Zijlstra via Jaleesa@HotelVondel.com   
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