Heb jij het in je?
Midden in de bossen aan de rand van het gezellige dorp Elspeet vind je Hotel Mennorode.
Mennorode kenmerkt zich door haar schitterende ligging en diversiteit aan faciliteiten.
Het hotel beschikt over 172 kamers, 35 multifunctionele zalen en diverse Leisure
faciliteiten. Op dit moment ontwikkelt Mennorode zich in een versneld tempo en hiervoor
worden de kamers en restaurant faciliteiten onder handen genomen.
Maar ook binnen ons service niveau werken wij aan een kwaliteitsverbetering. De service
richting onze gasten wensen wij op een pure, persoonlijke en gastvrije wijze te bieden.
Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar een ervaren medewerker receptie/
reserveringen die weet wat er nodig is om de stap van een goed naar een excellent
verblijf te maken. Heb jij het in je? Reageer dan snel!

Medewerker receptie/reserveringen
Part time/Fulltime
(32-uur)
Functieomschrijving
Als medewerker receptie ben je het gezicht van onze Guest Service alsook van ons Grand
Café “De Schaapskooi”. Wij zoeken een echte gastheer/gastvrouw die het een uitdaging
vindt om onze gasten van check-in tot check-out een geweldig verblijf te bieden.
•
•
•
•
•
•
•

Het aannemen en verwerken van reserveringen;
Verstrekken van informatie, telefonisch en aan de receptie;
Check-in en check-out werkzaamheden;
Diverse administratieve- en opruimwerkzaamheden;
Op piekmomenten de bediening ondersteunen tijdens ontbijt, lunch en diner;
Bijhouden van publieksruimten en werkruimten;
Verlenen van een perfecte & persoonlijke service.

Wie zoeken wij
• Wij zoeken een ervaren gastgerichte, proactieve en flexibele collega die bereid is om
op alle dagen van de week te werken en op zoek is naar een leuke baan.
• Ervaring met reserveringssystemen en Microsoft office is een must voor deze functie.
• De voorkeur gaat uit naar kandidaten met front office-ervaring en een opleiding op
minimaal MHS-/MTRO-niveau.
Wat bieden wij
Wij bieden een veelzijdige en zelfstandige functie in een leuk team. Salariëring volgens
Horeca-cao.
Hoe kan je solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Dan kun je jouw motivatiebrief met cv
mailen naar Dana Bronkhorst (Manager Finance & HR) via
personeelszaken@mennorode.nl.
Hotel & Congrescentrum Mennorode
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet
www.mennorode.nl

