
All about now… 

Nachtportier 
Ben jij een echt nachtdier en vind jij het niet erg om aan het werk te zijn wanneer 
iedereen slaapt? Dan is werken bij Garde Hotels echt iets voor jou!  
 
Dé glimlach van Garde Hotels 
Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vind het niet erg om de handen uit 
de mouwen te steken. Jij ontvangt gasten die na 23:00 uur willen inchecken 
vriendelijk en begeleid ze naar hun kamers. Je zorgt dat hen niets ontkomt. Ook 
wanneer gasten ’s nachts jouw hulp nodig hebben, sta jij direct voor ze klaar. Niets 
schrikt jou af. 
 
Jij brengt de liefde 
Ook ’s nachts staat een hotel niet stil. Gasten kunnen hun kamerpasje zijn vergeten, 
laat komen inchecken, of hebben iets anders waar ze tegenaan lopen. Wanneer je 
even niets te doen hebt, vind jij het niet erg om het ontbijt tip top in orde te zetten 
voor de volgende ochtend, en om ervoor te zorgen dat het hotel spic en span is als 
de gasten ’s ochtends naar beneden komen. Je steekt graag de handen uit de 
mouwen en neemt de tijd voor onze gasten, en daarnaast heb je zelf ook plezier 
tijdens je dienst! 
 
Wat verwachten wij van jou? 

- Je hebt enthousiasme voor het werken in een hotel waar geen dag (of nacht) 
hetzelfde is 

- Je hebt MBO werk- en denkniveau 
- Je spreekt Engels (Nederlands is een pré) 
- Je bent beschikbaar tussen 23:00 en 7:00 uur 
- Je vindt het niet erg om zelfstandig te werken 

 
Wat bieden wij jou? 

- Personeelskorting op overnachtingen in onze hotels 
- Een zeer uitdagende functie 
- De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen 
- Een plek om zelfs in je vrije tijd een lekkere kop koffie te drinken 
- Liefde en gezelligheid: een werkplek waar we écht de tijd nemen voor jou (en 

je verjaardag) J 
- Een mooi salaris conform CAO 

 
Join our timeless experience 
Lees jij met veel enthousiasme deze vacature en ben je klaar om bij ons aan de slag 
te gaan? Stuur dan een e-mail naar: hr@gardehotels.nl 
 
Wij horen graag van jou!  


