
 

Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière? Ben je een gastheer of 
vrouw pur sang en haal je met jouw enthousiaste instelling altijd het beste 
uit je team? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar een ervaren, 

gedreven en enthousiaste 

Receptionist(e) 

Als receptionist(e) ben je altijd goedgemutst en zorg je ervoor dat het onze gasten aan niets 
ontbreekt. Jij bent dé vertegenwoordiger van het echte Lauswolt gevoel. Als onze gasten 
een fantastisch verblijf hebben gehad, is jouw dag goed! 

  

Functieprofiel. 
Gasten welkom heten, inchecken, uitchecken, wake-up calls verzorgen, leuke tips geven 
over de omgeving, reserveringen aannemen en verwerken, een luisterend oor bieden, bij 
deze vacature voor receptionist heb jij een van de belangrijkste functies binnen ons hotel. 
Wij zijn op zoek naar een receptionist(e) die zelfstandig kan werken en die minimaal 3 jaar 
ervaring heeft in een vergelijkbare functie. 
Verder: 

- heb je een relevante opleiding op MBO of HBO niveau afgerond 
- spreek je meerdere talen, waaronder Engels. Duits of Frans is een pré 
- heb je gastvrijheid hoog in het vaandel staan 
- heb je ruime aantoonbare ervaring in de luxe hotellerie 
- ben je spontaan en representatief  
 

  

Wat bieden wij jou. 
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. Wij zijn oprecht in je 
geïnteresseerd en geven je de ruimte om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij 
gaan graag een langdurige relatie met je aan. 
  
   

Arbeidsvoorwaarden. 
Voor de vacature van receptionist(e) bieden we uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden: 
- een marktconform salaris 
- een vast contract voor 32 uren 
- mogelijkheid op een reiskostenvergoeding 
  

 
Sollicitatieprocedure. 
Streef jij altijd naar het hoogste serviceniveau en zorg jij voor een unieke beleving voor de 
gasten? Ben jij daadkrachtig en wil je graag groeien in je carrière? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Stuur jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV via MAttema@lauswolt.nl 

 

 

 

mailto:MAttema@lauswolt.nl

