Wij zoeken een representatieve en ervaren Front Office Medewerker voor onze
accommodaties in Domburg: Hotel Bommeljé en Mezger Lodges!
Seayou Zeeland heeft verschillende accommodaties in Domburg, Middelburg en Zoutelande. Ter
versterking van ons huidige team zijn wij op zoek naar iemand waarbij de gastvrijheid door de aderen
stroomt. Straal jij een hartelijk welkom uit, ook als je druk bezig bent? Kun je zelfstandig werken en weet je
jouw goede motivatie dagelijks om te zetten in vriendelijke, aandachtige service en collegiale gebaren?
Dan zijn we naar jou op zoek!
Wat vinden wij belangrijk?
· Flexibele en servicegerichte houding; je werkt tenslotte in een omgeving waar de gast centraal staat.
· Grote mate van zelfstandigheid en oog voor detail.
· Representatieve uitstraling.
· Ervaring als receptionist of Front Office medewerker.
· Je spreekt de Duitse taal
· Voldoende kennis van Microsoft Office en pikt het werken met andere computerprogramma’s snel op.
En verder:
Wij zoeken een allround teamplayer met ervaring in een recreatieve of horeca omgeving, die flexibel kan
omgaan met verschillende werkzaamheden, dagen en tijden. Werken in wisselende diensten en op
feestdagen is voor jou geen probleem. Natuurlijk spreek je Nederlands en Duits. Spreek je daarnaast ook
Engels dan is dit zeker een pre, maar geen vereiste.
Als medewerker receptie ben je verantwoordelijk voor het inchecken en uitchecken van gasten. Het
contact met de gast aan de receptiebalie, e-mail en telefoon is een groot onderdeel van jouw
werkzaamheden.
Niet onbelangrijk voor jou!
· Een flexibele functie in een moderne organisatie
· Een klein en persoonlijk team
· Ruimte voor eigen invulling, initiatief en persoonlijke ontwikkeling
· Salaris passend bij de functie
· Jaarcontract, fulltime 38 uur
· Baan met zekerheid voor de langere termijn
Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar? Stuur dan je cv met korte
motivatie naar Tamar van Mastrigt: tvanmastrigt@bommelje.nl
Voor vragen kun je haar telefonisch bereiken via nummer 0118 – 58 16 84.
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