
Denk jij dat we bij elkaar passen? Bel dan Suzanne op +31(0)6-51322447 of mail haar op 
suzanne.vanveldhuijsen@postillionhotels.com dan neemt zij zo snel mogelijk contact 
met jou op!

POSTILLION
HOTELS

Wij zijn the place to be 
voor werken, leren en 

ontwikkelen

Postillion Hotels 
is op zoek naar jou!

Ja echt, naar jou! Jij met je vrolijke glimlach, die je op al onze gasten 
overbrengt. Ja jij, die altijd op zoek is naar het beste voor onze gasten 
en voor ze klaar staat. Jij, die als geen ander weet dat de horeca hard 
werken is, maar die ook weet dat je er veel voor terug krijgt. We willen 
jou in ons team!

Postillion Hotels timmert hard aan de weg en met jou willen wij ons 
succes vergroten. Ben je Ondernemend en Resultaatgericht? Wil je 
iedere dag met Plezier werken in de operatie of op kantoor, als stage, 
als bijbaan of fulltime, dat kan bij ons! …Samen zoeken we voor jou 
de beste match! 

Salaris, ja echt iedere maand!
+

25 vakantiedagen, 
je komt toch wel terug he!

+
Een platte organisatie, je kunt gewoon 

koffie drinken met de baas
+

Doorgroeimogelijkheden
+

Een persoonlijk opleidingsbudget
+

De Postillion Medewerker App

Wat je minimaal van ons kan verwachten:

Amersfoort

Amsterdam

Arnhem

Bunnik

Deventer

Dordrecht

Rotterdam

Postillion Hotels 
is op zoek naar jou!



Do you think that we are the perfect match?  Call Suzanne on +31(0)6-51322447 or 
mail her at  suzanne.vanveldhuijsen@postillionhotels.com she will contact you as 
soon as possible!

POSTILLION
HOTELS

The place to be 
to work, learn and 
start your career

Postillion Hotels 
is looking for you!

Yes, for you! You with your cheerful smile, which you show all our 
guests. Yes you, who always looks for the best for our guests. You, 
who knows better than anyone that the hospitality industry is hard 
work, but who also knows that you get a lot in return. We want you 
in our team!

Postillion Hotels works hard to be the best and we want to increase our 
success with you. Are you Entrepreneurial and Result-oriented? Do you 
want to be excited about your job? In the operation, at the office, as an 
internship, as a part-time or full-time job? That is possible! Together 
we will find the best match for you!

Salary, yes really every month!
+

25 vacation days, 
you’ll be back?!

+
A flat organization, you can just 

drink coffee with the boss
+

Growth opportunities
+

A personal training budget
+

The Postillion Employee App

What you can expect from us:

Amersfoort

Amsterdam

Arnhem

Bunnik

Deventer

Dordrecht

Rotterdam

Postillion Hotels 
is looking for you!


