Stage Beauty Oranje
Beauty Oranje biedt de volgende faciliteiten: vier individuele schoonheidssalons, twee bodysalons, een
pedicure salonmake-up counter, manicure en hairstudio. Er wordt uitsluitend met het gerenommeerde
topmerk La Prairie gewerkt. Een uitgebreide verwendag of alleen een gezichtsbehandeling, alles is
mogelijk. De gast kan kiezen uit tientallen gespecialiseerde behandelingen en arrangementen voor 1
tot 25 personen. Je werkt met een team van ± 15 collega’s. Jouw taak is het runnen van de receptie en
het persoonlijk en telefonisch te woord staan van gasten teneinde de reserveringen van behandelingen
en verkoop van producten te bewerkstelligen. Hierbij hoort het invoeren van behandelingen en
arrangementen in het computer reserveringssysteem en het persoonlijk begeleiden van de gasten van
Beautycenter Oranje.
Ben je gemotiveerd en op zoek naar een leuke en uitdagende stageplek? Solliciteer dan nu!
Taken en Verantwoordelijkheden
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•
•
•
•
•

Het verrichten van receptiewerkzaamheden.
Het ontvangen en te woord staan van gasten voor het Beautycenter.
Het maken van reserveringen.
Het begeleiden van gasten in het Beautycenter en Hairstudio Oranje.
Het verwerken van betalingen m.b.v. een geautomatiseerd kassasysteem. Zo nodig verwerken
van betalingen per kas.
Drankjes en lunches verstrekken aan gasten van het Beautycenter.
De gasten informeren over de mogelijkheden van het Beautycenter, zowel persoonlijk als aan
de telefoon.
Het correct en vriendelijk te woord staan van de gasten.
De verkoop van alle producten die het Beautycenter in haar assortiment heeft.
Het maken van een eerste, positieve indruk op onze gasten.
En alle andere voorkomende werkzaamheden die inherent zijn aan de functie en aan het
werk in een Beautycenter.

Profiel
•
•
•
•
•

MBO-opleiding: Middelbare Hotelschool of MTRO opleiding.
Je hebt bij voorkeur werkervaring opgedaan in Horeca of Receptie.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlands, Engelse en Duitse taal.
Je kunt je karaktereigenschappen omschrijven als: gastgericht, spontaan, accuraat,
communicatief, dienstverlenend.
Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal vijf maanden.

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

