Vacature medewerker front office [parttime / bijbaan]
Hotel 46 & Restaurant Craft
In mei 2019 opende wij onze deuren. Hotel 46 & Restaurant Craft liggen in een
groenrijke omgeving op een steenworp afstand van Eindhoven Airport. Wij bieden
toeristen, zakelijke gasten en reizigers die via Eindhoven Airport vliegen, een complete
en moderne beleving. Voor de receptie zijn wij nog op zoek naar een enthousiaste
medewerker.
De functie
Ontvang jij onze hotelgasten met een warm welkom? Ben jij die vriendelijke
medewerker front office met echt gevoel voor persoonlijke service én
organisatietalent? Wij bieden je een afwisselende baan in een hotel waar geen dag
hetzelfde is!
De front office is het bruisend hart van Hotel 46. En met maar liefst 72 kamers is het er
zeker nooit saai! We verwelkomen hier onze gasten en zorgen dat binnen het hotel
alles op rolletjes loopt. Hier staan we mensen te woord, verwerken we de check-ins,
boeken reserveringen en komen bovendien alle andere receptiewerkzaamheden
voorbij die je in een bedrijvig hotel kunt verwachten.
We werken als team met veel plezier samen om voor onze gasten een fan-tas-tisch
verblijf in Hotel 46 te verzorgen! Ben jij enthousiast, leergierig en stressbestendig?
Beheers je bovendien Nederlands, Engels en Duits zowel in woord als geschrift? Ben je
in het bezit van sterke communicatieve vaardigheden en goede omgangsvormen? En
heeft het office-pakket voor jou geen geheimen? Dan zoeken wij jou!
Wat je doet: Samen met je collega’s zorg jij voor een top-ervaring voor onze gasten,
van reservering tot check-out!
Wat wij bieden:
• Functie voor oproep/parttime/vakantie- of bijbaan
• Verschillende opleidingsmogelijkheden
• Ambitieus? Volop kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
• Werken in een bruisende internationale werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
• Fijne werksfeer en regelmatig gezellige uitjes en activiteiten
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in een gezellig hotel? Mail vandaag nog je
cv en motivatiebrief naar pz@hotel46.nl

