
 
 

Reservations Agent 

 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een jonge, dynamische en groeiende organisatie? 

Vondel Hotels is zo’n bedrijf en ter versterking van de afdeling Reserveringen zijn wij op zoek naar een 

Medewerker Individuele Reserveringen. De afgelopen tien jaar is Vondel Hotels uitgegroeid tot een 

serieuze speler in de Amsterdamse hotellerie. Met onze unieke hotels met restaurants, appartementen 

en dito service maken we iedere dag het verschil voor onze gasten. Het portfolio van Vondel Hotels 

bestaat nu uit Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, Hotel JL №76, b&nb Herengracht, 

Hotel De Hallen met restaurant Remise47 en shortstay appartementen in het De Hallen complex en 

shortstay appartementen op de Prinsengracht. Ook voor komende jaren liggen er grootse plannen klaar!  

 

Vanuit het servicekantoor (gelegen op de Koivistokade in de Houthavens) worden alle individuele 

reserveringen aangenomen en verwerkt. Jij bent het eerste persoonlijke contact dat gasten met Vondel 

Hotels hebben. Het is dus een functie waarin je écht het verschil kunt maken. Naast het inboeken van 

reserveringen, behandel je ook alle aanvragen en zorg je dat gasten daadwerkelijk bij ons gaan boeken. 

Je doet dit voor alle individuele reserveringen tot 7 kamers. Ook wijzigingen en verzoeken komen bij jou 

terecht. Jij zorgt ervoor dat je collega’s in de hotels op de hoogte zijn van alle wensen van de gasten. 

Goede communicatieve vaardigheden zijn zeer belangrijk in deze functie. Door jouw perfecte 

voorbereiding is alles op de dag van aankomst van de gast tip top in orde!  

 

Uiteraard doe je dit niet alleen. Je werkt in een gezellig en hecht team. Het is daarom belangrijk dat je 

een echte teamplayer bent en goed kunt samenwerken. Verder werk je nauwkeurig en efficiënt. De 

werkdruk kan hoog zijn, dus het is belangrijk dat je stressbestendig bent. Wij zien de afdeling 

Reserveringen als een verlengde van onze Sales afdeling en zoeken daarom een collega met feeling 

voor commercie. Verder ben je kritisch en leergierig, maar bovenal zit gastvrijheid in je bloed. Jij zorgt 

ervoor dat gasten, door het leuke contact met jou, uitkijken naar hun verblijf bij Vondel Hotels.  

 

Het betreft een fulltime positie. Flexibiliteit is gewenst, want werken op zaterdag en zondag hoort er ook 

bij. 

 

Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV voor vrijdag 21 oktober 

naar Valerie Westen via Valerie@VondelHotels.com. Heb je vragen, neem dan gerust telefonisch 

contact met ons op via 020-5150281.  
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