Front Office Medewerker (parttime/fulltime) - Hotel Restaurant Gulpen
Ben jij als enthousiaste receptionist(e) op zoek naar een leuke nieuwe
uitdaging? Ben jij een collegiale allrounder en heb je een verfijnd gevoel voor
gastvrijheid? Zoek je een leuke werkplek in een kleinschalig hotel met leuke
collega's? Word dan onze collega!
Jouw rol
Als Front Office Medewerker ben jij verantwoordelijk voor het eerste contact met
onze gasten. Je verwelkomt de gasten, verzorgt de check-in en informeert de gasten
actief over het hotel en de omgeving. Je bent in staat de gastwensen te
inventariseren en daarop te reageren. Je bedient de telefooncentrale en voert secuur
de bijbehorende administratieve werkzaamheden uit. Je beantwoordt e-mails en
bent in staat reserveringen te werken in het hotelreserveringssysteem. Ook verzorg
je de check-out van vertrekkende gasten. Je bent een flexibel inzetbare teamplayer
en je collega's kunnen echt op je bouwen. Bovendien heb je de nodige F&B-ervaring
en kun je waar nodig ondersteuning bieden in ons restaurant.
Jouw profiel
Deze functie is jou op het lijf geschreven omdat:









Je werkervaring als receptionist;
Je servicegericht bent ingesteld;
Je kennis hebt van hotelreserveringssystemen;
Je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt
Je secuur en netjes werkt;
Je de Nederlandse en Engelse of Duitse taal mondeling en schriftelijk goed
beheerst;
Je graag onderdeel uitmaakt van een klein en hecht team;
Je representatief bent in voorkomen en commercieel bent ingesteld.

Wat bieden wij?





Een uitdagende functie voor 5 dagen in de week (minder dagen zijn
bespreekbaar);
Salariëring conform horeca cao, uiteraard afhankelijk van je kennis en
ervaring;
8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen (bij een fulltime aanstelling);
Werkplek in een jonge organisatie met leuke collega's.

Hotel Restaurant Gulpen
Hotel Restaurant Gulpen beschikt over 40 hotelkamers en ligt midden in het
gezellige dorpje Gulpen.

Interesse?
Ben je net zo gepassioneerd als wij en ambieer je een leuke baan in binnen een jong
en dynamisch bedrijf? Reageer dan snel en neem contact op met Loes Croonenberg
via 043-3689888 of loes@hotelgulpen.nl
Hotel Restaurant Gulpen
Dorpsstraat 10
6271 BL Gulpen
www.hotelgulpen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

