
All about now…. 

Allround hospitality medewerker (Host)  
Heb jij een echte passie voor de hotellerie, houd je van lekker eten en bijpassende 
wijnen? Draag jij al jouw liefde en kennis graag over aan iemand anders en houd je 
van gezelligheid? Dan is werken bij Garde Hotels écht iets voor jou!  
 
Dé glimlach van Garde Hotels  
De tijd willen nemen voor de ander is wat jij dagelijks doet. Door jouw kennis van 
Groningen, oprechte interesse, gevoel voor gastvrijheid en fijne manier van omgang 
voelt elke gast zich bij jou op zijn of haar gemak. Jij verrast onze gasten met een 
praatje, een lekkere cappuccino, een tip over de stad of de beste grap die zij ooit 
hebben gehoord. Je hebt wel of geen ervaring in een hotel, dat is niet erg. Wij leren 
je maar al te graag de fijne kneepjes van het vak.  
 
Jij brengt de liefde  
Als Host ben jij het eerste aanspreekpunt van het hotel. Je ontvangt de gasten, 
checkt ze in en out, en deelt vol liefde alle informatie voor een fantastisch verblijf. Je 
verzorgt het ontbijt (waarbij je zelf ook een lekker croissantje neemt), de lunch, het 
diner en uiteraard ben je ook af en toe inzetbaar voor evenementen. Het is jouw 
taak dat het hotel er representatief bijstaat. Je neemt de tijd om connecties te 
maken met onze gasten, ze aan het lachen te maken, om daarnaast zelf ook veel 
plezier te hebben tijdens je dienst! Naast de werkzaamheden in het hotel en het 
restaurant houd jij je ook bezig met het checken van hotelkamers en het begeleiden 
van stagiaires.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

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

- Je hebt MBO werk- en denkniveau 
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels 
- Je bent woonachtig in de regio 
- Je bent flexibel inzetbaar 
- 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 functie 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 mooi salaris conform CAO 
- Uren en contractvorm zijn in overleg, met een minimum van twee dagen in 

de week beschikbaar  
 
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 

We horen graag van je! Team Garde Hotels Groningen  


