Vacature:

Nachtportier (parttime / 0- uren contract)

GRAND HOTEL BEATRIX
Grand Hotel Beatrix is een luxe viersterren hotel in Huisduinen, Den Helder. Wij beschikken over 55 luxe kamers en
suites, verschillende congres- en vergaderruimtes, een sport en wellness centrum (squashbanen, fitness, zwembad,
sauna, Turks stoombad) en twee restaurants: bistro Meatclub en fine dining restaurant C’est la vie, gelegen op de
derde etage van het hotel met uitzicht op de Noordzee, bekroond door Michelin met een Bib Gourmand. Het Grand
Hotel Beatrix staat voor beleving aan de Noordzee, veelzijdige natuur binnen handbereik, ontspanning en gastvrijheid
en altijd een persoonlijke benadering.
DE BAAN
Als nachtportier draag je de verantwoordelijkheid voor het bewaken van het pand; je maakt meerdere
veiligheidsrondes door het pand en je controleert de status van het zwembad. Je draagt zorg voor late check-ins en
vroege check outs. Daarnaast assisteer je met de mice en place werkzaamheden voor het ontbijt. Je bent minimaal 1
nacht per week inzetbaar.
JIJ
Jij bent flexibel inzetbaar voor minimaal één en in overleg meerdere dagen per week. Zelfstandig werken en
doorwerken past bij jou. Je hebt het in je om netjes te werken en voelt je verantwoordelijk voor jouw taken in het
bedrijf. Ervaring is niet nodig als je de bovenstaande eigenschappen tot de jouwe rekent.
WIJ
Wij bieden jou een salaris conform Horeca CAO. Al onze medewerkers ontvangen 25% korting op F&B wanneer zij in
één van onze restaurants dineren. Daarnaast bieden wij je een Friends & Family rate voor hotelovernachtingen. Tevens
zijn wij onderdeel van de Mews Travel Club waar je bij verschillende hotels wereldwijd fantastische kortingen ontvangt.
Verder heb je vrije toegang tot ons zwembad en wellness en kun je bij ons in het hotel gebruik maken van de
sportschool.
Kom jij ons team versterken?
Stuur je sollicitatie en CV naar e.vanwalsem@grandhotelbeatrix.nl met als onderwerp ‘sollicitatie’.

