
 
 
 
 

 
Oproep All About Oranje Medewerker 
 
Als All About Oranje Medewerker ben je op veel verschillende afdelingen inzetbaar. Je begint s 
‘ochtends op het strand want het beloofd een prachtige zomer dag te worden. Dit betekent dat je 
samen met de beachboys het strand klaar maakt voor de dag. Kort daarna blijkt dat er tijdens het ontbijt 
hulp nodig is omdat het plotseling drukker geworden is dan verwacht… je valt zonder problemen in en 
houdt van deze afwisseling. Tegen de middag, help je de Front Office, onze nieuwe gasten  van een 
congres arriveren en  jij helpt om alle bagage naar de kamers te brengen. Aan het einde van de dag heb 
je veel verschillende afdelingen gezien en overal je steentje kunnen bijdragen. Wie weet wat de dag 
van morgen brengt?! Misschien ben je morgen wel hard nodig bij de technische dienst, Housekeeping 
óf Banqueting. 
 
 
Taken en Verantwoordelijkheden 

• Bedienen van gasten in de toegewezen wijk. 

• Opnemen van bestellingen van gasten; op verzoek geven van toelichting op de menu- en 
wijnkaart en het doorgeven van bestellingen aan de keuken. 

• Correct en vriendelijk te woord staan van gasten. Beantwoorden van vragen, geven van 
toelichtingen over gerechten (samenstelling), in voorkomende gevallen in een vreemde taal 
(Engels en Duits). 

• Attent zijn op wensen van gasten en naleven van de gestelde regels t.a.v. bedrijfs- en 
persoonlijke hygiëne en t.a.v. werk- en presentatiemethoden.  

• Je zorgt ervoor dat onze ligbedden, cabana’s, parasols en windschermen dagelijks staan 
opgesteld volgens de afgesproken richtlijnen en dat deze in de avond weer worden 
opgeruimd 

• Op gastvrije wijze verzorgen van de ontvangst en het vertrek van de gasten;  

• aanwezig zijn bij de entree;  

• Helpen van de gast met zijn of haar bagage;  

• Begeleiden van de gast naar de kamer;  

• Alle overige werkzaamheden die hier niet genoemd zijn doch die een logisch onderdeel van 
de functie uitmaken 
 

Ben jij iemand die van uitdaging en afwisseling houdt en graag alle afdelingen van het hotel 
leert kennen? 

 

Profiel  

• Je bent representatief, enthousiast, gastgericht, integer en flexibel;  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs;  

• Je hebt een gezonde dosis humor en houdt van aanpakken;  

• Je houdt er van een praatje met mensen te maken, maar weet ook wanneer dit juist niet 
gewenst is.  



 
Word jij onderdeel van de Oranje Familie? 

Wij verzoeken je vriendelijk om je brief met cv en (pas)foto via de  e-mail te verzenden. 

Telefoonnummer: 071-3676829 

E-mail adres: sollicitaties@hotelsvanoranje.nl 


