
Medewerker Reserveringen – Private Events – Bilderberg Kasteel Vaalsbroek 

Zie je het helemaal zitten om op de reserveringsafdeling van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek te 
werken? Hou je ervan om gasten te adviseren, met hen mee te denken, zodoende tot een maatwerk 
concept te komen en de afdeling te ondersteunen?  
  
De baan 
Als Medewerker Reserveringen– Private Events bij Bilderberg weet je één ding zeker: je werkt met 
een fantastisch product. Als Medewerker Reserveringen – Private Events ondersteun je het 
behandelen en verkopen van aanvragen en groepsreserveringen, zoals huwelijken, verjaardagen, 
rally’s etc. Op de reserveringsafdeling vindt vaak het eerste contact met gasten plaats. Dat is cruciaal. 
Jij brengt als eerste het gastvrije Bilderberg-gevoel over. Gasten willen graag advies. Vaak willen ze 
ook maatwerk. Bij Bilderberg kunnen we alles regelen wat de gast maar wil, en meer. 
  
De afdeling 
Bij Bilderberg is alleen het beste goed genoeg. Bij ons staat alles in het teken van de hoogste 
kwaliteit, eerlijke (lokale) producten, originaliteit, vindingrijkheid en perfectie. Bij Bilderberg is álles 
mogelijk! Als Medewerker Reserveringen – Private Events ben jij degene die het contact met onze 
gasten heeft. Jij bent de mede organisator van onze events. 
  
Aanvullende kenmerken die ons aanspreken: 

• Je hebt een goed verzorgd uiterlijk 

• Je spreekt goed Duits en Nederlands 

• Je hebt kennis van het Microsoft Office pakket 

• Je bent zakelijk (commercieel gedreven) en hebt een empathisch 
vermogen (gastgericht) 

• Je gaat voor creatieve oplossingen 

• Je kunt zelfstandig werken en bent tegelijkertijd een teamplayer 

• Je houdt van afwisseling en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Je bent ook beschikbaar op avonden en in de weekenden 

• Je werkt op flexibele dagen en tijden, 3 a 4 dagen per week 

• Je bent proactief en leergierig 

  
Wie zoeken we? 
Voor de vacature zoeken we iemand die hét visitekaartje van Bilderberg is. Je bent een gedreven en 
professioneel persoon met een goede telefoonstem en een resultaatgerichte instelling. We zoeken 
iemand die reserveringen opneemt, ze ook kan ‘verkopen’ en tevens de afdeling ondersteunt met 
diverse werkzaamheden. Ben jij iemand die op een fijne manier kan verwoorden waarom een gast het 
best voor ons hotel kan kiezen en voorkomende werkzaamheden wilt vervullen. Dan ben jij degene 
die we zoeken! 
  
Werken bij Bilderberg 
Oprechte gastvrijheid. Daar zijn we bij Bilderberg dag en nacht mee bezig. We bieden onze gasten 
graag een onvergetelijke ervaring. Dat doen we door mensen te raken. Door écht geïnteresseerd te 
zijn. Door ons altijd af te vragen ‘wat heeft de ander nodig?’. Door alles tot in de kleinste details te 
regelen en verwachtingen te overtreffen. Onze medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste troef, want 
zíj maken het verschil. 
  
Wat hebben we jou te bieden? 
Wij bieden je een veilige en vertrouwde omgeving. Een dynamische plek waar je je welkom voelt en 
het beste uit jezelf kunt halen. Bij Kasteel Vaalsbroek in Vaals kun je rekenen op een fantastisch team 
om mee te werken. Bilderbergers doen hun werk met passie en betrokkenheid. We zijn behulpzaam 
naar gasten én collega’s en springen in waar het nodig is. Bilderberg is als een hechte familie. We 
werken, leren, groeien, feesten, lachen en huilen met elkaar. Wij zijn oprecht in je geïnteresseerd en 
geven je de ruimte om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij zijn anders dan andere 
hotelketens. We zijn bijzonder omdat onze medewerkers bijzonder zijn. 
  
Jouw werkplezier is onze bekroning 
Wij gaan graag een langdurige relatie met je aan. Daarom investeren we in je welzijn en in je 
persoonlijke ontwikkeling. Als jij je werk met plezier doet, dan straal je dat uit naar je collega’s en naar 
je klanten. Zo ontstaat er een positieve vibe waar iedereen in het hotel energie van krijgt. 


