
 
 

Stage Reserveringen 
Fulltime  

 
Wij jagen onze dromen na! Zie jij het al voor je? Pal op de Dam werkend in hartje Amsterdam in een bijzondere entourage, 
ambitieuze doelen nastreven met een hongerig team? Middels een mysterieuze ingang, belandt je in een On-Nederlandse 
setting; een verstopte en bijna onwerkelijke oase van luxe.  
 
Bij ons wordt heel snel geschakeld, wij zijn ruimdenkend en creatief. Wij beschikken over de beste spullen en hier werk jij 
dagelijks mee. Wij zijn klein en dat is onze kracht om onze doelen te bereiken. Door de jaren heen hebben wij door al onze 
top scorende boetiek hotels, al onze kennis en ervaring doorontwikkeld en verwerkt in onze eigen opleidingstrajecten. De 
kennis die wij hebben is groot en die delen wij met iedereen die dit wenst! Bij ons zijn er geen grenzen en worden 
mogelijkheden gecreëerd. 
 
Wie ben jij? 
Jij bent een ambitieus persoon die veel ervaring wilt opdoen op de dynamische en uitdagende afdeling reserveringen. Naast 
goede communicatie naar collega’s en gasten, werk je ook zeer accuraat. Je bent in staat afwisselende taken op te pakken 
en weet om te gaan met onderbrekingen in je werkzaamheden. Verder weet je van aanpakken, hou je van orde en netheid 
en ben je stressbestendig. Je spreekt vloeiend de Nederlandse en Engelse taal, meerdere talen is zeker een pré. Ook heb je 
werkervaring in de hotellerie en heb je kennis van het reserveringssysteem Opera. Tot slot ben je voor een periode van 
ongeveer 6 maanden minimaal 32uur per week beschikbaar. 
 
Wat ga je doen?          
Als Stagiaire wordt je opgeleid om volgens onze unieke service te werken. Jij zorgt ervoor dat, voordat de gast aankomt in 
ons hotel, alles in details is geregeld. Van het correct aannemen en verwerken van reserveringen en betalingen tot het 
correct regelen van alle wensen die de gast aan ons doorgeeft. Hierbij denk je mee met de gast en weet jij wat hij/zij nodig 
heeft en dit communiceer je naar de desbetreffende afdelingen. Ook nadat de gast ons hotel heeft verlaten zorg jij ervoor dat 
de gasten alle mogelijkheid krijgt ons feedback te geven. Je zult door professionele collega’s begeleid worden en geleidelijk 
steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. Ook geven we de ruimte voor jouw ideeën en stageopdracht. 
 
Wat bieden wij jou? 

 Leerzame meeloopstage reserveringen bij luxurieuze boutique hotels 

 Gezellig team! 

 Kantoor aan de dam, zo kan je voor of na je dienst nog even shoppen of lekker meteen het terras op 

 Ondersteuning van ons en training om samen deze droom te verwezenlijken 

 Leren van de besten in hun beroep 

 Inspirerende locatie en werkomgeving 

 Reiskostenvergoeding en stagevergoeding in overleg 

Enthousiast geworden om bij ons stage te komen lopen? Stuur dan snel je sollicitatie naar hr@hoteltwentyseven.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hotel TwentySeven 
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