
 
 

Midden in het centrum van Groningen, in de schaduw van de Martinitoren, vind je Hotel 

Prinsenhof. Een luxe, 4-sterren superior boutique hotel met 34 unieke hotelkamers. Het hotel 

heeft 2 kwalitatief hoogstaande restaurants: fine dining Restaurant Nassau en het Grand Café. 

Daarnaast heeft het 4 sfeervolle ruimtes voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten 

(Prinsenzaal, Tuinkamer, Private Dining en Gewelvenkelder). 

 

Kenmerkend voor Hotel Prinsenhof is de gastvrijheid. De gast staat centraal en dat is niet genoeg: 

iedere dag wordt er gestreefd om de verwachtingen van de gast te overtreffen. 
 

 

 

 

VACATURE 
 

 

FRONT OFFICE MEDEWERKER – PARTTIME - PRINSENHOF GRONINGEN (per direct) 

 

WERKZAAMHEDEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Wij hechten veel waarde aan gastvrijheid, zelfstandigheid, initiatief en collegialiteit. Jouw taken en 

verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit: 

• In- en uitchecken van gasten 

• Begeleiden van gasten naar de kamers 

• Valet parking: het parkeren en ophalen van auto’s 

• Telefoon bedienen en reserveringen verwerken in het reserveringssysteem 

• Oplossingsgericht kunnen denken en handelen bij vragen van gasten 

 

PROFIEL 

Wij zijn op zoek naar een enthousiast en charismatisch persoon die sterk gericht is op kwaliteit 

en samenwerking. Het verschil zit in de details. Wij zoeken iemand die: 

• Representatief, enthousiast, professioneel en servicegericht is 

• Goede beheersing heeft van in ieder geval de Nederlandse en Engelse taal 

• Flexibel inzetbaar is, de werktijden zijn tussen 07:00 en 22:00 

• In het bezit van rijbewijs B 

 

WIJ BIEDEN 

• Een prettige werkomgeving met een ambitieus en gedreven team 

• Open en familiaire bedrijfscultuur 

• Een passende vergoeding voor jouw diensten conform de Horeca CAO 

 

Voor indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te worden overlegd. De kosten van 

dit gemeentelijke document zullen door Hotel Prinsenhof worden vergoed. 

 

Stuur je cv en motivatie naar stikvoort@prinsenhof.nl, ter attentie van Mw. Brecht Stikvoort. Voor 

vragen over de vacature kun je bellen naar 050-317 6555. 
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