Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier niet samengaan? Bij Golden Tulip Hotel West-Ende werken we alle dagen
hard aan een bijzonder en onvergetelijk verblijf voor onze gasten. We doen dat samen én met veel plezier!
Daarom is het er zo gezellig, voor ons en zeker ook voor onze gasten! Golden Tulip Hotel West-Ende ligt in het hart van het gezellige
Brabantse stadje Helmond, direct aan het water. Het 4-sterren hotel is gevestigd in een karakteristieke 19e eeuwse fabrikantenvilla
en recent uitgebreid met een royale nieuwbouw. De 19e en 21e eeuw vinden elkaar hier moeiteloos en maken het hotel gezellig én
heerlijk comfortabel!
Never a dull moment! Met 106 kamers, 7 vergaderzalen en - on top of it - Brasserie Rubenshof is er echt altijd wat te beleven. 24/7
zijn we zowel voor als achter de schermen aan het werk om het verblijf van onze gasten fantastisch te verzorgen.
Elke dag opnieuw leveren we zo samen een topprestatie! Houd jij van hard werken en veel plezier? Dan pas je prima in het team van
Golden Tulip Hotel West Ende!

MEDEWERKER FRONT OFFICE
Ontvang jij onze hotelgasten met een warm welkom? Ben jij die vriendelijke front office medewerker met echt gevoel voor persoonlijke service én organisatietalent? Wij bieden je een bruisende baan in een internationaal hotel waar geen dag hetzelfde is!
De front office is het bruisend hart van 4-sterren Golden Tulip Hotel West-Ende. En met maar liefst 106 kamers is het 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 Golden Tulip Hotel West-Ende 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 3, 4, of 5 dagen per week

•

Voorwaarden en loon conform horeca-cao

•

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

•

Overnachten voor een vriendenprijs bij collega - Golden Tulip hotels

Ben jij op zoek naar die bruisende baan in een internationaal hotel? Mail vandaag nog je cv en motivatiebrief naar pz@westende.nl
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Gastvrijheid is ons vak! Samen met onze collega’s van Best Western Hotel Nobis Asten, Boetiek Hotel Plein Vijf Deurne en Hotel 46 Wintelre ontvangen we zowel
onze zakelijke als leisure gasten met aandacht en veel plezier. Zo beleven zij Brabant op z’n best!

















