
Host(ess)

W S
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Je spreekt in ieder geval vloeiend Nederlands en/of Engels. 
Gastvrijheid heb jij hoog in het vaandel staan;
Je houdt het overzicht en communiceert makkelijk met verschillende teams; 
Je bent representatief en staat voor luxe en kwaliteit;
Je bent een echt mensenmens; geïnteresseerd, empathisch en vindingrijk; 
Je houdt ervan mensen te verrassen. 

Een afwisselende, parttime baan met diensten van maandag tot en met zondag;
Een marktconform salaris in lijn met de Horeca CAO en gebaseerd op jouw
ervaring;
Een gratis personeelsmaaltijd;
De fooi verdelen we maandelijks onder alle medewerkers;
Mogelijkheid tot een vast contract;
De mogelijkheid te werken aan je persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen en
cursussen;
WSHS maakt onderdeel uit van de waanzinnige hotelcollectie van                      
 Relais & Châteaux. Alle hotels en restaurants die bij Relais & Châteaux zijn
aangesloten hebben twee dingen gemeen: ze leveren een uitstekende kwaliteit en
een unieke service. Samen met ons, ga jij deze belofte ruimschoots waarmaken. Jij
ontvangt hierbij personeelskorting bij hotels en restaurants binnen de Relais &
Châteaux familie wereldwijd.

Voor Relais & Châteaux Weeshuis Gouda (WSHS) zijn wij, in aanvulling op ons
F&B team, op zoek naar een:

 
Host(ess)

 
Jij bent het gezicht van WSHS en verwelkomt alle gasten die binnenkomen, neemt hun
jas aan en brengt ze naar hun tafel. Jij houdt overzicht want jij weet precies welke tafel
nog vrij is en welke gasten waar komen te zitten. Door jouw nieuwsgierigheid weet jij
altijd te achterhalen wat de reden is van het bezoek van onze gasten. Gaat het om een
speciale gelegenheid? Dan verzorg jij een mooie verrassing en communiceert dit aan
jouw collega’s in de bediening en de keuken.

Storytelling is jouw ding. Geen ongemakkelijke stille momenten; jij hebt altijd wel iets
te vertellen over ons hotel, het gebouw, de rijke historie. Op een natuurlijke manier
weet je mensen te boeien en op situaties in te spelen.

Soms help je ook bij kleine schoonmaak- en/of voorbereidingswerkzaamheden. 
Is het even rustig in het restaurant en lopen er hotelgasten binnen? Jij verwelkomt ze
hartelijk en loopt graag even mee om ze hun prachtige kamer te laten zien. Jij bent
overal voor in, ziet waar je nog zou kunnen helpen en bent een zonnestraal voor gasten
en collega’s van alle afdelingen.

Dit verwachten we van jou:

Wat bieden wij je

Solliciteer snel via het sollicitatieformulier en wie weet spreken we elkaar binnenkort!

http://lichtfabriekgouda.nostradamus.nu/index.php?option=com_cards&controller=jobapplications&task=index&office_id=5

