VACATURE

NACHTPORTIER (M/V)
UNIEK CONCEPT
Ken je Kazerne? In onze monumentale
marechaussee kazerne en naastgelegen
industriële loods - een van de mooiste
historische locaties van Eindhoven - zijn
nu al een bar, 100 couverts restaurant,
multifunctionele zaal en een designshop
dagelijks geopend. Hier eten, drinken
en verblijven gasten tussen design van
toptalent.
Als in januari 2019 het erfgoed volledig is
gerestaureerd, komen daar nog eens acht
exclusieve hotelsuites, een 30 couverts finedining restaurant, een members club en
een aantal kleinere zalen bij.
De sfeer is kosmopolitisch met een rauw
artistiek randje. Een uniek en ambitieus
concept.

Bij Kazerne in Eindhoven.

Ben jij een nachtbraker en ook in de kleine uurtjes een gastvrij aanspreekpunt?
Vind jij het leuk om toezicht te houden in ons designhotel terwijl de meeste
internationale gasten slapen? Dan zoeken wij jou! Zeker als je een hands-on mentaliteit hebt en zowel Nederlands als Engels spreekt
Als nachtportier werk je zelfstandig en ben je aanspreekpunt voor de hotelgasten van
ons 8 kamer en suites tellende hotel en 24/7 members club. Je vind het geen
probleem om ook enkele administratieve taken op te pakken of wat schoonmaak- en
opruimwerk te verrichten. Bij eventuele calamiteiten verwachten we van jou dat je
actie onderneemt, stevig in je schoenen staat en praktische oplossingen kunt vinden.
Een open mind en relevante ervaring zijn een must. Met een vakgerichte opleiding en
voorliefde voor cultuur en design heb je een streepje voor. Ben jij de representatieve
collega die onze gasten op vriendelijke wijze te woord kan staan? Dan zoeken wij jou!
Vanzelfsprekend bieden we een passend salaris en uitstekende (heerlijke) secundaire
arbeidsvoorwaarden, met doorgroeimogelijkheden. Werktijden in overleg, parttime
en fulltime.
Iets voor jou?
Heb jij zin in om ons enthousiaste team parttime of fulltime te versterken? Mail dan
direct je motivatie en CV inclusief foto aan jobs@kazerne.com. We zijn benieuwd!
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