MEDEWERKER
BEDIENING

(FULLTIME)

Grand Hotel Karel V is op zoek naar een enthousiaste en
proactieve medewerker bediening Banquets. Zie jij jezelf werken
in een monumentaal, vijfsterren hotel in het historisch centrum
van Utrecht? Lees dan snel verder!
Je gaat werken in een leuk, multifunctioneel en jong team. Het
betreft een functie met werkdagen door de weeks en in het
weekend vanaf 07.00 uur tot 01.00 uur. Eventueel kan het werken
van een ontbijt dienst tot de mogelijkheden behoren.
Profiel
Je bent graag onderdeel van een gastvrij team
Je bent proactief ingesteld
Je bent iemand die graag werkt in een opgeruimde en
representatieve omgeving
Je bent goed gehumeurd en enthousiast
Je bent organisatorisch sterk en zet je graag de
puntjes op de i
Je bent flexibel inzetbaar
Je voelt je op je gemak bij zowel zakelijke als feestelijke
bijeenkomsten
Je vindt het leuk om stagiairs te begeleiden
Leermeester is dan ook een pre, maar anders kun je dit via
ons behalen

Werkzaamheden
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse
verzorging van onze gasten in de 13
monumentale zalen
• Het gastvrij ontvangen en bedienen van onze
gasten
• Het verzorgen van de dagelijkse set-up van
onze zalen
• Het lopen van ontbijt, lunches, diners, borrels
en bruiloften

Wat bieden wij?

Grand Hotel Karel V staat voor open communicatie, plezierige
werksfeer, een veelbelovend product in een prachtig historisch pand
en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform horeca cao met interessante
extra’s zoals het ‘weten waar je werkt programma’.

WERKEN IN HARTJE
UTRECHT
Grand Hotel Karel V is gelegen
in het centrum van Utrecht, op
loopafstand van het Centraal
Station en met de trein op
slechts 30 minuten van
Amsterdam Centraal.

www.karelv.nl

GRAND HOTEL KAREL V

GOOD TO KNOW

Grand Hotel Karel V heeft 121 hotelkamers, 13 zalen, 2 restaurants
(Bistro Karel 5 en Restaurant Karel 5) én
een wellness- en
fitnesscenter.

Naast een marktconform
salaris, ontvang je als extra
ook een nacht als gast in
het hotel. Zo kun je het hotel
leren kennen!

030-2337555

personeelszaken@karelv.nl

Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht

