DUYT STAGIAIR gezocht voor toffe stageplaats bij Strandhotel Westduin, het mooiste
plekje onder aan de duinen.
Als allround Duty stagiair fungeer je als spil bij Strandhotel
Westduin waarbij de gast altijd op nummer 1 staat. Je ondersteunt
de diverse operationele afdelingen en je bent zichtbaar voor de
gasten. Je bent ook een aanspreekpunt voor onze
afdelingshoofden en jij doet er alles aan om onze gasten in de
watten te leggen.
WAT KOM JIJ BIJ ONS DOEN?
Jij hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid wat jou geschikt maakt in het bewaken
van de kwaliteit van onze service. Jij bent proactief in je benadering naar de gast en weet
daardoor hun verblijf onvergetelijk te maken. Klachten of problemen? Die weet jij op te
lossen. Want jij ben een echte trouble-shooter en jij weet altijd weer op een creatieve en
gedurfde manier de problemen op te lossen en deze liefst voor te zijn. Jij bent een echte
duizendpoot, teamplayer en weet overal bij te springen waar dat nodig is. Je hebt oog voor
detail en weet zo onze service bijzonder te maken. Een relatie opbouwen met de gast, dat is
je op het lijf geschreven. Om onze gasten te binden aan ons hotel, maak jij tijd voor Guest
Relations activiteiten.
De stage is beschikbaar vanaf heden, de duur van de stage is 6 maanden en je werkt
38 uur per week.
WAT HEB JIJ IN JE MARS?
• Je volgt een HBO opleiding (Hogere Hotelschool, TIO of NHTV) of soortgelijk.
• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse, Engelse, Duitse en bij voorkeur
Franse taal in woord en geschrift.
• Je hebt kennis van computerprogramma’s zoals Fidelio, Word en Excel.
• Jij bent een stagiair die stevig in zijn of haar schoenen staat en zeer zelfstandig kan
werken
• Uitdagingen ziet in het oplossen van complexe situaties en klachtafhandeling
• Je bent representatief, assertief, communicatief, sociaal vaardig, accuraat, kritisch en
groot gevoel voor kwaliteit heeft.
• Gastgerichtheid, samenwerken en stressbestendigheid zijn voor jou vanzelfsprekend.
• Je bent flexibel ingesteld qua werktijden; de roosters worden aan de hand van onze
bezetting en evenementen bepaald.
WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
• Je werkt in een super gezellig, jong, enthousiast
en gedreven team
• Wij bieden een stagevergoeding.
• Een tegemoetkoming in je huisvestingskosten als
je buiten Zeeland woont en in Vlissingen of
directe omgeving een kamer moet huren.
Heb je interesse in een leerzame stage waarbij je het
verschil gaat maken?
Dan ben jij degene die wij zoeken en zien we jouw motivatiebrief en CV graag tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met HR afdeling 0118 552510.
LIEVER GELIJK REAGEREN?
Stuur dan je CV met foto en motivatiebrief naar: hr@goldentulipwestduin.nl

