In Nederweert, op een markante plek direct aan de A2 – dé leisure-hotspot tussen Eindhoven en Maastricht –
wordt superhard gewerkt. Eind 2022 openen we daar het spiksplinternieuwe 4-sterren Hotel Rosveld. Een
ambitieus plan met in de eerste fase 81 en uiteindelijk 164 luxe kamers, dakterras met fitness, een inpandig
restaurant van restaurantketen De Beren, verschillende [vergader]zalen, een hippe lobby in loungestijl en een
gezellige hotelbar. Kortom, een plek waar we gasten met veel plezier gaan ontvangen! Voor dit frisse nieuwe
hotel zoeken we enthousiaste collega’s voor alle gebieden binnen de hospitality;

Front office manager / Assistent bedrijfsleider

Combi functie

Om te beginnen ben je hét gezicht van dit hotel, onze gasten zien je het eerst bij de in-check aan de front office.
Na een gastvrij en gezellig welkom voor jouw hotelgasten kruip je nog even achter de computer voor de
administratieve werkzaamheden. Je bent een teamplayer en je weet ook dat jij de verantwoording draagt voor
team Rosveld. Je haalt het beste uit dit team en bent sowieso ondersteunend; ze komen handjes tekort bij de
gezellige maar drukke hotelbar.. spring jij bij? Natuurlijk, want je runt dit hotel samen met je collega’s van de
bar, het ontbijt en in de huishouding. Ben jij goed met mensen, communicatief sterk en houdt je van een super
afwisselende en complete job waarbij geen dag hetzelfde is? Dan past deze functie hélemaal in jouw plaatje!
Wat je doet:
Je bent ‘allround’ en haalt het beste uit het hele team, zorgt voor een super-werkplek voor je collega’s en een
onvergetelijk verblijf voor de hotelgasten van Hotel Rosveld
Wat wij bieden:
Een werkplek in een internationale, dynamische omgeving
Een mooi salaris
Alle ruimte jezelf verder te ontwikkelen in het vak
Fijne werksfeer met een gloednieuw team
regelmatig gezellige uitjes en activiteiten

Zie jij jezelf in een leidinggevende functie in een bruisend, splinternieuw hotel? Mail vandaag nog je cv en
motivatie naar pz@rosveld.nl
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Gastvrijheid is ons vak! Samen met onze collega’s van Best Western Hotel Nobis Asten, Boetiek Hotel Plein Vijf Deurne, Golden Tulip Hotel
West-Ende Helmond en Hotel 46 Wintelre ontvangen we zowel onze zakelijke als leisure gasten met aandacht en veel plezier.
Zo beleven zij Brabant en Limburg op z’n best!

















