
All about now… 

Hotelmanagement stagiaire  
Gastvrijheid bij Garde Hotels hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, maar wij 
verassen onze gasten graag met onze liefde en passie voor de hotellerie. Heb jij 
dezelfde liefde en passie, oog voor details en wil jij graag leren hoe jij jouw 
leiderschap skills verbetert? Dan is deze stageplaats jou op het lijf geschreven!  
 
Dé glimlach van Garde Hotels  
De aanvoerder van ons grote voetbalteam, dat is onze hotelmanager.  Als 
hotelmanager stagiaire van Garde Hotels ga jij leren hoe je de dagelijkse, 
operationele werkzaamheden vanuit goede kwaliteit kunt laten verlopen, met 
daarbij een focus op het succes van het hotel. Je werkt met een gepassioneerd 
team en samen zorg je ervoor dat elke gast een unieke beleving ervaart. Je leert 
van onze hotelmanager hoe je onze medewerkers het beste kunt aansturen en hoe 
je meedenkt met hun ontwikkeling en groei. Je neemt daarom de tijd voor elke 
medewerker en je leert ‘on the job’ instructies geven. Hopelijk gooi je daar lekker 
wat humor tussendoor, want daar houden we van!  
 
It’s your motto 
Naast dat we jou een stageplaats bieden waar je veel kunt leren over leiderschap 
en coaching, verwachten we van jou ook dat je actief meehelpt met de 
operationele werkzaamheden. Je draait diensten mee op de werkvloer om 
voldoende op de hoogte te zijn van alle lopende zaken binnen het hotel en het 
restaurant.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

- Je hebt enthousiasme voor het werken in een hotel waarin geen dag 
hetzelfde is  

- Je volgt momenteel een Hbo-opleiding 
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels 
- Je bent aanwezig voor een fulltime stage  
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 
- Je hebt een passie voor gastvrijheid en de hotellerie  

 
Wat bieden wij jou? 

- Een mooie personeelskorting in onze hotels en restaurants   
- Een uitdagende stage met flexibele werktijden 
- Diensten zijn namelijk van 07:00-15:00 of 15:00-23:00. 
- De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen  
- Een plek om zelfs in je vrije tijd, lekkere koffie te komen drinken  
- Liefde en gezelligheid: een werkplek waar we écht tijd nemen voor jou (en je 

verjaardag) J 
- Een mooie stagevergoeding  

 
Join our timeless experience 
Lees jij met veel enthousiasme deze vacature en ben je klaar om bij ons stage te 
gaan lopen? Stuur dan een e-mail naar: hr@gardehotels.nl  

We horen graag van je! Team Garde Hotels Groningen  

 


