Wij zoeken voor onze klant met locaties in Amsterdam en Utrecht meerdere hosts & hostesses. Loop je
24/7 met een lach op je gezicht, ben je sociaal en is klantvriendelijkheid je tweede natuur? Wil je werken
in een team leuke collega's en ben je op zoek naar een zeer afwisselende baan voor 36-40 uur per
week? Dan ben je méér dan welkom om te solliciteren! Host(ess); een inspirerende rol in een
omgeving waarin mensen & service centraal staan.
Vroeger waren flexibele kantoren eigenlijk maar saai. Een bureau, een computer en een stoel werden
in een wit hok gezet, en men had een 'kantoor'. En als je geluk had, dan hing er een schilderijtje aan de
muur. Onze opdrachtgever dacht: “Dit kan anders”. Op dat moment wisten ze het nog niet, maar het
was het begin van een heel nieuw tijdperk van flexibele kantoren.
Onze Hostesses zijn het gezicht van onze opdrachtgever; een plek waar ‘business nomaden’ kunnen
werken, ontmoeten en verbinden in een inspirerende omgeving. Gekleed in de karakteristieke jasjes
ben je het eerste aanspreekpunt voor alle gasten en bezoekers van de locaties in Amsterdam en
Utrecht. Als hostess ben je verantwoordelijk voor een onvergetelijke eerste indruk en wil je graag
die extra stap zetten voor de gasten.
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Bij voorkeur werkervaring in hospitality, business center of flex office-concept gebied.
Vloeiende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en
Engels.
Passie voor mensen & service.
In staat om georganiseerd te werken in een veeleisende, presterende omgeving.
Oog voor detail.

Gasten en bezoekers ontvangen en professionele gastvrijheid verlenen
Lever Operational Excellence, wat resulteert in een hoge gasttevredenheid, gastloyaliteit en
loyaliteit.
Samen met je locatie,manager heb je continue focus op 6-sterren service.
Dagelijkse naleving van de ‘locatie-standards’ met betrekking tot het uiterlijk van de locatie.
Het boeken en afronden van de inspirerende vergaderruimtes reserveringen en ervoor zorgen
dat de gasten een startervaring van 6-sterren hebben.
Ondersteuning van een soepele inbreng van onze nieuwe gasten op de locatie.
Dagelijkse routines voor onze pantry's, waaronder ook het bijhouden van de pantry's.

Klinkt dit als jouw droombaan? Dat is mooi. Want we hebben ook nog wat leuke extra’s te bieden,
bijvoorbeeld een bonus! Word jij onze nieuwe topper? Stuur bij interesse je motivatiebrief en CV
naar casting@sixstarsagency.nl met de vacature in het onderwerp. Wie weet verwelkomen wij jou
binnenkort in het team.

