
Medewerker  reserveringen - minimaal 18 uur per week  
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende en veelzijdige baan, in een sterk groeiend bedrijf met tal van 
mogelijkheden? Dan is dit iets voor jou! Wij zijn op zoek naar een collega die ons Office team komt 
versterken voor minimaal 18 uur per week. 
 
Bovendonk heeft alles in huis voor zakelijke bijeenkomsten, persoonlijke bijeenkomsten, 
hotelovernachtingen, culinair genieten, huwelijken, evenementen en meer.. 
Bovendonk is een bijzondere locatie in Hoeven, centraal gelegen tussen de randstad en Brussel. Deze 
inspiratievolle, historische plek leent zich uitstekend voor bijzondere feestelijke en zakelijke 
gelegenheden die vragen om speciale aandacht. 
 
De diversiteit in aanbod en het communiceren met zowel de zakelijke als de particuliere markt maakt 
de functie erg afwisselend. Bovendonk onderscheid zich door zijn authentieke karakter. Wij zijn geen 
lid van een keten waardoor er voldoende ruimte is voor eigen input. 
 
Taakomschrijving: 

• Aannemen en verwerken van reserveringen, zowel digitaal als telefonisch 

• Afspraken met zakelijke en particuliere gasten 

• Wijzigingen aannemen en verwerken van reeds gemaakte boekingen 

• Meedenken met de gast 

• Administratieve handelingen m.b.t. reserveringen 

• Inspelen op social media 

• Problemen binnen het taakdomein constateren en oplossen met als doel de gast tevreden te 
stellen 

• Informatie verstrekken aan de operationele afdelingen 
 
Functieprofiel: 

• Gast-, en teamgericht 

• Communicatief vaardig 

• Commercieel ingesteld  

• Flexibel, ook avonden en weekenden (niet wekelijks) 

• Oplossingsgericht 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

• Bekend met social media 

• Zelfstandig  

• Planmatig  

• Stressbestendig 
 
Overige competenties: 

• Ervaring in de horeca is een pré  

• Relevante werkervaring 

• Minimaal MBO niveau 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

• Je bent bekend met office pakketten zoals word, Excel, powerpoint 
 
Wat kun je van ons verwachten: 

• Een salaris conform de Horeca CAO 

• Mogelijkheid tot uitbreiding van uren in de toekomst 

• Een professioneel en enthousiast team 
 
Zodra je geïnteresseerd bent graag je sollicitatiebrief en CV sturen naar amanda@bovendonk.nl  

mailto:amanda@bovendonk.nl

