
Nachtreceptionist Brinkhotel Zuidlaren 
 

Voor het Brinkhotel te Zuidlaren zijn op zoek naar een gastvrije en enthousiaste nachtportier. 

Het Brinkhotel is een driesterrenhotel met 54 kamers, vergaderzalen en een authentiek 

Restaurant Eethuis voor Allen. In de functie van nachtportier ben je circa drie nachten per week 

het visite kaartje van het hotel. De bijbehorende werkzaamheden zijn onder andere 

receptietaken- administratieve taken, bewakingstaken en schoonmaakwerkzaamheden  

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden  

Verrichten van receptietaken in de nachtelijke uren zoals:  

- Lichte administratieve taken 

- Individuele reserveringsaanvragen verwerken in het systeem 

- Verwelkomen van hotelgasten na sluitingstijd 

- Het verstrekken van informatie aan de hotelgasten 

- Het te woord staan van binnen- en buitenlandse hotelgasten om deze in- en uit te 

checken en zo nodig af te rekenen.  

Verrichten van bewakingstaken zoals:  

- Lopen van ronden, het afsluiten van deuren en ramen  

- Signaleren en controleren van onregelmatigheden en zo nodig waarschuwen van in-

/externe functionarissen en/of instanties volgens het noodplan. 

- Kalmeren en overtuigen tot vertrek van ongewenste bezoekers 

- Begeleiden van gasten in noodsituaties.   

Tenslotte verricht je een aantal schoonmaakwerkzaamheden. Je kunt hierbij denken aan het  

opruimen en stofzuigen van openbare ruimten en het verdelen van schone was over de 

verdiepingen.  

Jouw profiel  

 Je hebt een afgeronde MBO opleiding (bij voorkeur een hotel- of toeristische 

opleiding) 

 Je hebt dienstverlening hoog in het vaandel staan en laat dit ook zien 

 Je hebt een servicegerichte houding en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden 

 Je kunt goed overweg met computers (anders verwoorden!!) 

 Je bent stressbestendig en kunt zelfstandig werken 

 Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (bij voorkeur ook Duits) 

 Je hebt een flexibele instelling en beschikbaarheid  

 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel  

 De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan onderdeel uitmaken van de procedure  

 Indien je in bezit bent van een BHV diploma dit graag in de sollicitatie vermelden  

 



Werktijden 

 De nachtdiensttijden zijn van 22:30 – 07:30 uur 

 Je werkt gemiddeld 24-32 uur per week  

 Je bent bereid om ook in de weekenden en feestdagen te werken 

Wij bieden 

 Je maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het team van het Brinkhotel, restaurant de 

EVA en de Martini Hotel Group (www.martinihotelgroup.nl). 

 In het hotel is sprake van een informele sfeer 

 Je werkt in een leuke werkomgeving in het vernieuwde Brinkhotel 

 Je ontvangt een min- max contract voor bepaalde tijd voor 24-32 uur per week 

 Salaris conform Horeca CAO 

Interesse  

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? En wil je graag onderdeel uitmaken van het 

Brinkhotel? Stuur dan je motivatie met CV (het liefst voorzien van foto) per e-mail naar: 

manager@brinkhotel.nl. 

T.a.v. Mevr. M.Nekeman (hotelmanager van het Brinkhotel) 

 

O.v.v. Nachtreceptionist Brinkhotel  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

http://www.martinihotelgroup.nl/
mailto:manager@brinkhotel.nl

