WORD JIJ ONZE NIEUWE NACHTPORTIER?
VACATURE NACHTPORTIER – 8-16 UUR – PER DIRECT
POST-PLAZA HOTEL & GRAND CAFÉ, De woonkamer van Leeuwarden
Post-Plaza is er voor iedereen én hier kom je als je echt iets wilt beleven! Ervaar het gevoel alsof je verblijft
bij je allerbeste vriend of vriendin. Een gevoel van thuis komen; dat is Post-Plaza!
Van Post-Plaza is er maar 1. Niets is standaard en over elk detail is nagedacht. Bij Post-Plaza gaat het
om het verhaal en de beleving. Als je er bent geweest willen we namelijk dat je het thuisfront niet alleen
laat weten hoe gaaf de stad Leeuwarden is, maar juist ook dat je in Post-Plaza bent geweest. Je hebt
namelijk een bijzonder verhaal te vertellen!
WAT ZOEKEN WIJ
De combinatie van professionaliteit qua medewerkers en de ‘anders dan anders’ uitstraling, zorgen voor een
unieke meerwaarde voor onze gasten. Onze ambitie? Het allerbeste Hotel & Grand Café van Friesland zijn. De
plek waar alles klopt en de dingen vanzelf lijken te gaan. Een bedrijf met mensen die passie en bezieling
overbrengen, een koploper! Wil jij samen met ons dit doel waarmaken?
Als je bij ons komt werken mag je jezelf zijn, wij hebben echte aandacht voor jou, net als jij dat voor onze
gasten hebt. We geven je verantwoordelijkheden waar je mee uitgedaagd wordt, waar je persoonlijk van
groeit maar ook als professional. We nemen geen genoegen met ‘just the ordinary’ maar gaan alleen voor de
allerbeste.
PROFIEL
Het Front Office team van Post-Plaza is op zoek naar een nieuwe collega binnen het nachtteam! Ben jij
woonachtig in Leeuwarden of omgeving, beschik je over ervaring in de horeca en ben je beschikbaar in de
weekenden en vakanties, dan is dit misschien voor jou wel de ideale bijbaan!
DE FUNCTIE:
- Verrichten van receptietaken in de nacht
- In- en uitchecken van gasten
- Geven van informatie m.b.t. faciliteiten en omgeving
- Binnenlaten van gasten na sluitingstijd
- Bedienen van de telefooncentrale
- Kalmeren en overtuigen tot vertrek van ongewenste bezoekers
- Toezien op de algemene veiligheid en bewaken van terreinen en gebouwen
- Lopen van ronden, controleren op onregelmatigheden, afsluiten van ramen, deuren e.d.
- Begeleiden van gasten in noodsituaties
- Opruimen/stofzuigen van openbare ruimten bij receptie en overige schoonmaakwerkzaamheden

FUNCTIE EISEN:
Onze nieuwe nachtportier voldoet verder aan de volgende criteria:
- Goede kennis van Engelse taal
- Flexibel
- Stressbestendig
- Zelfstandig
- Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en sociale hygiëne
- In bezit van BHV certificaat is een pré
AANBOD
Je komt te werken in een van de gaafste bedrijven van Noord-Nederland. Post-Plaza is een jong, dynamisch
en innovatief stadshotel & Grand Café met een enthousiast team van collega’s.
- werken met een ontzettend gedreven en enthousiast team die onze gasten altijd op 1 zetten
- groeimogelijkheden qua persoonlijkheid en als professional
- goede privé- én werkbalans – werken in de horeca betekent namelijk niet altijd in het weekend werken
- een salaris conform de nieuwste horeca cao
- leuke secundaire arbeidsvoorwaarden bij ons eigen bedrijf maar ook bij onze zusterhotels
INTERESSE?
Stuur dan vóór 22 april 2019 je motivatie en CV naar:
Nynke Steneker, Front Office Manager, nynkesteneker@post-plaza.nl

