
 

 

 

 

Reservations Trainee 

Ben jij op zoek naar een leuke stageplaats? Heb jij ervaring in de hotellerie en wil je tijdens je stage 

meer leren over wat er allemaal achter de schermen gebeurd? Ben jij enthousiast, communicatief 

zeer vaardig en wil je werken in een leuk en hecht team? Dan is de Stage Reserveringen op het 

Service Kantoor van Vondel Hotels in Amsterdam iets voor jou! Deze stagepositie is per direct 

beschikbaar. 

Vondel Hotels is een jonge en groeiende onderneming met unieke viersterren hotels in 

Amsterdam. De organisatie is dynamisch en heeft relatief korte lijnen, hierdoor ben je al gauw 

nauw betrokken. Het portfolio bestaat nu uit Hotel Vondel met Restaurant Joost, Hotel Roemer, 

Hotel JL№76, de b&nb Herengracht, Hotel De Hallen met Restaurant Remise47, 7 shortstay 

appartementen aan de Bilderdijkkade en 5 shortstay appartementen op de Prinsengracht.  

Als stagiair(e) op de afdeling Reserveringen binnen Vondel Hotels ben jij de “spin in het web” bij 

het werven en behandelen van reserveringen voor de hotels, appartementen en restaurants. Tot 

jouw dagelijkse werkzaamheden behoren onder andere: 

 Het behandelen van alle aanvragen met behulp van het reserveringssysteem; 

 Informatieverstrekking over de bestaande mogelijkheden en faciliteiten in de hotels; 

 Opstellen van offertes voor kamerovernachtingen; 

 Veilig stellen dat aan alle verzoeken en wensen voldaan wordt door goed te 

communiceren met de collega’s in de hotels; 

 Het controleren van de garanties en creditkaarten van reserveringen; 

 Het controleren en checken van aankomsten; 

 Afhandelen van late cancellations en no shows. 

Wij zijn op zoek naar een leergierige en flexibele student die een sterk gevoel heeft voor kwaliteit 

en service. Je volgt een hospitality gerelateerde opleiding, bij voorkeur op HBO niveau. Als 

onderdeel van je studie moet je minimaal 5 maanden stage lopen. Ervaring in de hotellerie en 

kennis van computerprogramma’s zoals Hotelconcepts, Word en Excel is een pré. Je bent 

nauwkeurig, accuraat en hebt oog voor detail. Jij bent communicatief zeer vaardig, weet hoe je 

gasten moet benaderen en hoe jij er voor kunt zorgen dat ze bij Vondel Hotels boeken. Daarnaast 

beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben jij héél erg enthousiast om stage te lopen bij Vondel 

Hotels? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Jessica de Groot via jobs@vondelhotels.com.  
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