
 

Verscholen in de prachtige bossen van Beetsterzwaag ligt het best bewaarde geheim van 
Friesland: vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt. In een adembenemende omgeving zorgen wij 

ervoor dat het onze gasten geen moment aan iets ontbreekt. Wij hebben maar één doel: onze 
gasten de meest unieke en onvergetelijke ervaring bieden. 

 
Ben jij een echte nachtvlinder? Hou je ervan om gasten ’s nachts dezelfde gastvrijheid te geven 

als overdag? Wij zijn, als aanvulling op ons gezellige receptieteam team, op zoek naar een 
parttime: 

 

Nachtportier 

 

Functieprofiel. 

Als een rots in de branding zorg jij dat alles in het hotel op rolletjes loopt. Jij bewaakt de 
nachtrust en de veiligheid van de gasten. Als nachtportier zorg je ervoor dat het de gasten 
tussen 23.00 en 7.00 uur aan niets ontbreekt. Daarnaast verricht je gangbare receptietaken 
en voer je lichte administratieve en schoonmaakwerkzaamheden uit. 
Verder: 

- kan je goed zelfstandig werken 
- ben je gemotiveerd en heb je een representatief uiterlijk 
- heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

Wat bieden wij jou. 

Ons hotel beschikt over alle faciliteiten die je mag verwachten van een vijfsterrenhotel.  
Maar het echte geheim van Lauswolt zit in onze mensen. Zij vormen de ziel van ons hotel. 
Wij bieden je een dynamische plek waar je je welkom voelt en jezelf kunt zijn. We zijn 
behulpzaam naar gasten én collega’s en springen in waar het nodig is. Landgoed Lauswolt 
is als een hechte familie. We werken, leren, groeien, feesten, lachen en huilen met elkaar.  

Wij gaan graag een langdurige relatie met je aan. Als jij je werk met plezier en 
enthousiasme doet, dan straal je dat uit naar je collega’s in de rest van het hotel. Zo 
ontstaat er een positieve sfeer waar iedereen energie van krijgt. 

  

Arbeidsvoorwaarden. 
Voor de vacature van nachtportier bieden we uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden:  

- Salaris conform horeca cao op basis van ervaring en leeftijd, inclusief maandelijkse 
uitkering van vakantiegeld- en dagen 

- Reiskostenvergoeding gebaseerd op woon-werk verkeer vanaf 10 kilometer 
- De mogelijkheid tot een vast contract 
- Een fijne werkplek met enthousiaste collega’s 
- Collectieve zorgverzekering 
- Mogelijkheid om vaste nachten per week te werken, aantal nachten in overleg 

 
 
 
Sollicitatieprocedure. 

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
Stuur jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV naar MAttema@lauswolt.nl 
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