
 

   
 

 

 
Stages/leerplekken – Prinsenhof Groningen 
 
De Prinsenhof heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om stages en/of leerplekken. Dit kan variëren van 
een stage of leerplek voor voltijd tot een stage/leerplek van één dag in de week. Van food & beverage 
managementstage, receptiestage, tot leerplekken in de patisserie en/of keuken. Voor de meeste horeca-
gerelateerde opleidingen kunnen wij een stage aanbieden (onder voorbehoud van beschikbaarheid uiteraard).  
 
Midden in het centrum van de stad Groningen, onder de rook van de Martinitoren, vind je Hotel Prinsenhof 
Groningen. Het absolute middelpunt van Prinsenhof is de Brasserie. Gevestigd in een voormalige fraterkerk uit 
1436 ademt deze prachtige ruimte één en al historie. In de verscheidene zijvleugels bevinden zich restaurant 
Nassau en de verschillende banquetingzalen. 
 
Zie je een toekomst in de hotellerie helemaal voor je en ben je leergierig aangelegd? Heb je kwaliteit hoog in 
het vaandel en vind je het leuk om in een inspirerende omgeving te werken? We zijn een zeer divers bedrijf 
met verschillende afdelingen waar het startpunt van je horeca carrière kan beginnen.  
 
 

PROFIEL 
Wij zoeken een sterke persoonlijkheid die samen met ons van Prinsenhof Groningen een heerlijke plek maakt 
om met vrienden, familie, collega’s en/of zakelijke relaties bijeen te komen en van goed eten en drinken te 
genieten. De volgende eigenschappen en ervaringen verwachten wij van jou:  

 

• Je bent professioneel, representatief, een teamspeler en leergierig  

• Enige productkennis is een pré 

• Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Je bent flexibel inzetbaar 
 

De stage is afhankelijk van jouw persoonlijke interesses en de ruimte die we binnen de gewenste afdeling 
hebben. 
 
 

WIJ BIEDEN 
• Coaching en training vanuit de leermeester en het management 

• Passende (stage)vergoeding conform de huidige Horeca CAO 

• Mogelijkheden om ervaring op te doen binnen de verschillende disciplines die wij bieden 

• Doorgroeimogelijkheden aan het einde van je stage/leerplek 
 
Zoals jij zorgt voor onze gasten, zo zorgen wij voor jou. 
 
 
Stuur je cv en motivatie naar werken@prinsenhof.nl, ter attentie van Dhr. Jeroen Bekkenkamp voor alle 
restaurant gerelateerde functies. Ter attentie van Mw. Brecht Stikvoort voor alle hotel gerelateerde functies. 
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