
Shiftleader Front Office – Crowne Plaza Amsterdam-Schiphol 
 

Algemene informatie 
Heb je ervaring in een hotelreceptie en vind je het leuk om een team aan te sturen, dan hebben wij 
plek in ons Front Office Team! 
 
Naar wie zijn wij op zoek? 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Shiftleader Front Office die ons team aan kan sturen en zelf 
ook actief meewerkt om gasten in- en uit te checken, vragen van gasten te beantwoorden, informatie 
te verstrekken en problemen op te losten. Verder zul je diverse administratieve werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
Je bent het centrale aanspreekpunt voor onze gasten, maar ook voor ons FO team bij afwezigheid van 
de Front Office Manager. 
Je werkt full-time in wisselende diensten, ook in de weekeinden en indien nodig incidenteel 's nachts. 
De eerste weken wordt je binnen je team ingewerkt op basis van een gevarieerd inwerkplan. 
 
Ons Front Office team staat onder leiding van FO Manager Greetje Stellingwerf welke jarenlange 
ervaring heeft in Rooms Division in de hotellerie. Greetje is een servicegerichte people manager met 
een duidelijke visie en heeft al vele medewerkers opgeleid en hen daarmee op weg geholpen in hun 
verdere carrière. 
 
Herken jij jezelf in de volgende punten? 

• je bent enthousiast, servicegericht en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

• je hebt bij voorkeur ervaring in deze functie 

• je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• je beheerst het Nederlands en Engels 

• je kunt vooruitdenken, maar ook snel oplossingen bedenken voor ad hoc situaties 
kennis van Opera 

 
Wij bieden: 

• een contract voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot verlenging 

• een markt conform salaris 

• een aantrekkelijke kortingsregeling voor overnachtingen binnen al onze IHG Hotels. 

• uitstekende trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

• gratis maaltijden met fiscale bijtelling 

• een bijdrage in reiskosten bij een min. woon-werkafstand van 10 km 

• gratis parkeren 

 


