
Volgens ons gaat genieten hand in hand met gastvr�heid. Voor ons hotel z�n
we op zoek naar een 

Wie zoeken we?
J� wil graag het leukste boutique hotel van Brabant runnen! Je hebt er plezier
in om gasten een f�n verbl�f te bezorgen en levert als manager een b�drage
aan alles wat daarmee samenhangt. 

Je beheert reserveringen, zorgt voor een strakke planning en stuurt de
schoonmaak aan. Daarnaast doe je bestellingen, vind je het leuk om mee te
denken over onze marketing, ben je continu bezig met het verbeteren van
onze dienstverlening en speel je een rol in onze plannen voor uitbreiding.
Maar je bl�ft ook in contact met gasten door ze zelf in- en uit te checken en
het ontb�t te verzorgen. Kortom; je houdt je bezig met alle processen in de
bedr�fsvoering! 

Wat we van jou verwachten
Met jouw verantwoordel�kheidsgevoel zorg j� ervoor dat alles op rolletjes
loopt! Je hebt relevante ervaring in de horeca, bent representatief en beschikt
over een goed portie leiderschap. Je bouwt graag aan een goede
samenwerking met het gel�knamige grand café in ons pand zodat gasten
een mooie totaalervaring beleven. Je wil 4 of 5 dagen per week werken,
waarvan natuurl�k ook een dag in het weekend. We staan aan de vooravond
van een druk hoogseizoen en het is dan ook f�n als je in de zomermaanden
beschikbaar bent. Maar ook als je alléén in de zomer beschikbaar bent,  of
juist alleen daarna, maken we graag kennis met je! 

Wat je van ons kunt verwachten
Je bouwt mee om Boutique Hotel De Beerze nog meer te maken tot een
gastvr�e plek waar jong en oud graag komt. Je kr�gt een marktconform
salaris (€2.300 - €3.300 o.b.v. 38 uur p/w) op basis van jouw werkervaring
en we bieden je een uitgebreid fitprogramma waarmee je onder andere
gratis kunt sporten. Indien nodig, behoort woonruimte ook tot de
mogel�kheden.

Ben j� de gastvr�e leider waar w� naar op zoek z�n?
Herken j� je in bovenstaande? Stuur je cv samen met een korte motivatie
naar  info@debeerze.nl en wie weet drinken we binnenkort samen koffie! 
 Vragen over de vacature? Bel gerust met Eva Scholtes via 06 316 41 870 of
stuur een mailtje naar bovengenoemd mailadres.  

Gevestigd in een
karakteristiek pand -

het oude gemeentehuis
van gemeente De

Beerzen waar ooit de
eerste vrouwel�ke
burgemeester van

Nederland de scepter
zwaaide - kunnen

gasten b� ons eten,
drinken, overnachten,
feesten, vergaderen...

Gewoon vertrouwd
dorps genieten in een

eigent�dse omgeving!  

4 of 5 dagen per weekH o t e l m a n a g e r


