
 

Wie is onze front office kanjer? 

U bent het gezicht van het hotel (het visitekaartje), het eerste aanspreekpunt om een ieder het naar 
de zin te maken voor, tijdens en na het vertrek. U geeft de eerste indruk aan de gast en bent daarmee 
bepalend voor het verblijf. Kortom behandel de gast zoals u zelf behandelt wil worden. 

Wat wordt van u verwacht? 

U bent een echte ambassadeur voor het hotel, de gast(en) dienen zich speciaal te voelen door de 
persoonlijke benadering en behandeling van. Er wordt verwacht dat u te allen tijde klaar staat voor uw 
gasten als een echte host. Nee komt niet voor, denk oplossingsgericht, kortom de gast loopt de deur 
uit met een onvergetelijke ervaring. 

 Wat houdt uw taak in? 

De medewerker Front-office is verantwoordelijk voor de volgende zaken, te weten: 

• Het ontvangen van gasten  

• Inchecken van gasten en geven van algemene en toeristische informatie aan gasten 

• Begeleiden van de gasten naar de kamer 

• Verlenen van service tijdens het verblijf (wekdienst, doorgeven berichten, eventueel boeken 
van evenementen in de stad, tours en tickets boeken, vliegtickets uitprinten e.d.) 

• Advisering of aanbevelingen voor uitstapjes etc. 

• Monitoren van tevredenheid tijdens het verblijf 

• Bijhouden van de gast in huis lijst 

• Bedienen van de telefooncentrale 

• Verrichten van eenvoudige administratieve en secretariële werkzaamheden 

• Afwerken van de checklist 

• Hanteren van de inwerklijst en procedures 

• Ontbijt en F&B assisteren in rustige periodes 

• Uitchecken van gasten 

• Aannemen van individuele reserveringen 

• Organiseren van extra’s zoals; bloemen, taart en bijzondere verzoeken 

• Versturen van eenvoudige en individuele (kamer) reserveringsbevestigingen 

• Inboeken van individuele kamerreserveringen   

We verwachten van u een zeer grote mate van zelfstandigheid. Het betreft een dynamische baan waar 
veel mogelijk is en afhankelijk van uw eigen gedrevenheid en initiatief de mogelijkheid geboden wordt 
om andere uitdagende projecten uit te voeren en door te groeien! 

Wij zijn op zoek naar een gedreven, flexibel, commercieel denkend, gastvrij, energiek, zelfkritisch, 
leergierig, representatief en communicatief persoon, die het een uitdaging vind om op het hoogste 
niveau (5 sterren) te werken in een dynamische en geborgen omgeving, waar de lijnen kort en duidelijk 
zijn. 

Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft, het geen probleem vindt om in de weekenden te werken en de overige 
afdelingen zonder moeite te ondersteunen waar nodig! 

   



 

U beschikt over: 

• Aantoonbare kennis van de Amsterdamse hotelmarkt op 5 * plus niveau 

• Een HBO werk- en denkniveau 

• Meer dan alleen affiniteit met de hotellerie 

• Een commerciële instelling en passie voor Hospitality, dit is uw natuur 

• Ervaring met programma’s als Microsoft office en Outlook 

• Ervaring met PMS systemen, MEWS is een pré 

• Een afgeronde opleiding op het gebied van Hospitality en/of relevante werkervaring 

• In bezit van referenties 

• Beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift 

• Meerdere talen is zeker een pré!  

Wij bieden: 

• Loyaal en gedreven team 

• Dynamische en collegiale werksfeer 

• Prachtig nieuw gebouw in hartje Amsterdam 

• Goed bereikbaar met het openbaar vervoer 

• Passend salaris 

Overige informatie 

Wilt u werken in een hotel waarin uw ambities alle ruimte krijgen om de top van de Hospitality te 
bereiken? 

Stuur dan uw motivatiebrief, CV  en pasfoto (bij voorkeur in het Nederlands) naar 
wladimir@luxurysuitesamsterdam.com 

For any applicants that are from abroad, please know that we require them to speak and write basic 
Dutch as well as English. 

Vrijblijvende acquisitie is niet gewenst! 

 


