
 
 

 
 
 
 

Hotel Receptie / Receptionist(e)  
(Bijbaan/Parttime/Fulltime) 
 
In Strandhotel Westduin zijn wij op zoek naar een aanvulling op ons receptie team.  
Dit kan zowel op bijbaan, parttime of fulltime basis, laat ons jouw wensen qua uren weten.  
 
Het 4-sterren hotel is gelegen direct achter de duinen tussen Vlissingen en Koudekerke. Wij behoren niet tot een grote 
hotelketen en hebben alles in eigen beheer. In het hotel hebben we 9 maanden hoogseizoen, zodat we een groot deel 
van het jaar goed bezocht worden en een aantal maanden per jaar ook tijd hebben voor andere projecten. Onze gasten 
zijn hier zowel voor toeristische en zakelijke redenen waarbij er geen dag hetzelfde is. Ons hotel is 116 kamers en 9 
vergaderzalen groot. In Strandhotel Westduin werken er ongeveer 60 collega’s. Waarvan er 12 op de afdeling receptie. 
Sluit jij je bij ons aan? 
 

Wat ga je doen? 
• In- en uitchecken van de hotelgasten. 
• Vragen beantwoorden en toeristische informatie verstrekken.  
• Reserveringen per e-mail en telefoon afhandelen. 
• Binnengekomen reserveringen verwerken en controleren. 
• Administratieve handelingen met betrekking tot de gastrekeningen. 

 

Wie ben jij? 
• Je werkt met plezier in een team maar kan ook goed zelfstandig werken. 
• Je werkt graag met mensen en bent gast- en servicegericht. 
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en kan ook in de Duitse taal minimaal de basis begrijpen en 

spreken. Engels en Frans is een pré. 
• Je bent bereid te werken in wisseldiensten waarbij je, als je dat wilt, 1 weekend per maand vrij bent en de diensten 

eerlijk worden verdeeld in het team. 
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan ook diensten van 07:00 tot 15:00 en 15:00 tot 23:00 werken. 
• Je bent In het bezit van een BHV diploma of wilt deze op kosten van Strandhotel Westduin behalen. 
• Je beheerst goede computervaardigheden en nieuwe systemen heb jij snel in de vingers. 

 

Wat bieden wij jou? 
• Een leuke afwisselende baan in een professioneel en gezellig team. 
• Salaris conform de Horeca CAO. De functie medewerker Receptie wordt bij ons ingedeeld in functieschaal 5.  
• Fooi verdelen wij onder alle medewerkers. 
• Geen lange dagen en overwerken is zeer zeldzaam. Ook in het hoogseizoen heb jij minimaal 2 dagen per week achter 

elkaar vrij. 
• Je bent, als je dat wilt, iedere maand gegarandeerd een volledig weekend vrij en ook in het hoogseizoen kan jij op 

vakantie. 
• Jouw rooster wordt ruim van te voren (6 weken) kenbaar gemaakt in ons online roostersysteem (inclusief app), waar jij 

dit overzichtelijk kan inzien. Daarin kan je roosterverzoeken indienen en vakanties plannen.  
• Wij organiseren 4 keer per jaar een personeelsuitje / bijeenkomst. 
• Mogelijkheid tot het vergroten van jouw kennis door trainingen, cursussen of opleidingen. 
• Een werkgever waarbij je geen nummertje bent en jouw mening ook erg belangrijk is. 
• Een prachtige werkplek waar je in je pauze ook even een rondje over de duinen kan wandelen. Of voor of na werktijd 

nog even genieten van het strand. 
 

Enthousiast geworden?  
Wacht dan niet langer en stuur ons jouw C.V. met een motivatie waarom jij een plekje verdient in ons team.  

Afdeling HR, Suzanne Koornneef, HR@westduin.nl, 0118-555518. 

Strandhotel Westduin 
Westduin 1 
4371 PE Koudekerke/ Vlissingen 
+31 (0) 118 552 511 
info@westduin.nl  
www.westduin.nl  
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