Hotel – frontoffice medewerker 38 uur
Beschik je over vele talenten die je graag wilt combineren in één functie? Herken je jezelf in termen
als proactief, snel oplossingen kunnen bedenken, communicatief, daadkrachtig, zelfstandig en
zorgvuldig? Dan is dit wellicht de baan die je altijd al had willen hebben.
Afwisselende functie
Als frontoffice medewerker ben je
verantwoordelijk voor de gastbeleving van
de hotelgasten, het in- en uitchecken,
hotelkamerverkoop en
groepsreserveringen. Daarnaast heb je
verantwoordelijkheden als management
assistent. Denk daarbij aan het
controleren van urenregistratie en
ondersteunen bij het documenteren van
allerlei hotelzaken.
Je werkuren sluiten aan op de
openingstijden van het hotel:
Ma-Do 08:00-18:00, Vr-Za 08:00-21:00 en
Zo 08:30-18:00.
Voordat we naar de details van de functie
gaan, stellen we ons graag eerst nog even
verder aan je voor.
Kloosterhotel de Soete Moeder in Den Bosch
Is een kleinschalig horecabedrijf met 24 unieke hotelkamers. Er is een eetkamer, een kapel die wordt
verhuurd voor bijeenkomsten en er is een grote kloostertuin met terras. In deze ambiance bieden wij
onze gasten een hemels verblijf! Als sociaal ondernemer geloven we in het samengaan van
zakelijkheid en idealisme. Een evenwicht vinden tussen het realiseren van de commerciële doelen en
sociale doelen is onze uitdaging!
Kijk ook op www.desoetemoeder.nl voor een goede indruk.
Functie eisen
• Opleiding in de richting van Frontoffice – Management assistent MBO / HBO
• Werkervaring in vergelijkbare functie(s)
• Horeca ervaring is een pre
• Affiniteit en kennis van de stad, toerisme en recreatie
• Mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal en Engels
• Je werkt ochtend-, avond- of dagdiensten zowel doordeweeks als in het weekend, aan de
hand van een maandelijks rooster.
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Functie eigenschappen
• Gastvrijheid zie je als een passie
• Je bent ondernemend, commercieel en creatief
• Je werkt zelfstandig, geordend en professioneel
• Je kan goed uit de voeten met diverse digitale programma’s
• Je kan goed samen werken met andere afdelingen zoals de housekeeping en keuken.
Wij bieden
• Werken in een dynamische, uitdagende omgeving
• Salaris volgens CAO Horeca
• Je bent onderdeel van een enthousiast team dat in nauwe samenwerking onze sociale
onderneming tot een succes maakt!
Reageren? Stuur je CV met motivatie voor 9 oktober naar eline.van.lith@desoetemoeder.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eline: 06- 2001 70 98
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