
Medewerker frontoffice  

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar een collega Frontoffice. 

In deze functie ben je het directe aanspreekpunt voor onze nationale en internationale 

gasten. Als je denkt dat het enkel gaat om het in- en uitchecken van hotelgasten dan heb 

je het mis. Hotel & Conferentiecentrum Bovendonk is een locatie voor zakelijke 

bijeenkomsten, persoonlijke bijeenkomsten, hotelovernachtingen, culinair genieten, 

huwelijken, evenementen en meer. 

 

Dit grote aanbod met een brede doelgroep vraagt om een frontoffice medewerker die 

weet van aanpakken, extreem servicegericht is, communicatief vaardig en 

oplossingsgericht handelt. 

 

Inhoud van de functie: 

• Ontvangen, verwelkomen en verwijzen van de gasten, je bent het visitekaartje 

van het bedrijf 

• Aanspreekpunt voor collega’s en gasten 

• Accuraat reageren op klachten en wensen van gasten, hierbij stuur je andere 

afdelingen aan 

• In- en uitchecken van onze (Binnenlandse- en buitenlandse hotelgasten) 

• Het verwerken van kamer- en brasseriereserveringen 

• Ondersteunen van afdeling reserveringen 

• Bedienen van de telefooncentrale 

• Verwerken inkomende mail en poststukken 

• Bevoorrading kantoor 

• Verrichten van algemene administratieve, organisatorische en secretariële 

werkzaamheden 

Wij verwachten van jou: 

• Minimaal MBO niveau 4 

• Werkervaring met receptie- baliewerkzaamheden 

• Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Representatief, proactief ingesteld 

• Stressbestendig en oplossingsgericht 

• Enthousiasme en gedrevenheid 

• Passie voor Hospitality en gastvrijheid 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit, werken in de avonden/weekenden is geen probleem 

Wat bieden wij: 

• Een podium waar volop ruimte is voor zelfontplooiing, initiatief en zelfstandigheid 

• Een afwisselende baan 

• Flexibele werkdagen en werktijden 

• Een fijne werksfeer in een jong team 

• Een marktcomfort salaris Horeca CAO 

• Pensioenregeling 

Denk jij de aangewezen persoon te zijn voor deze veelzijdige functie op een bijzondere 

locatie? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV vóór 19 augustus naar Amanda Reuvers. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


