
Are you the Supervisor that is not afraid to take responsibility and leads the team by example. Do you always strive to get the 
most out of your team and effortlessly guide and motivate them to exceed guest expectations? Then we are looking for you! 
 
Apply now; Only the very best! 
 
Pulitzer Amsterdam 
Situated in the heart of Amsterdam you will find the unique 5 star hotel, Pulitzer Amsterdam. The hotel is comprised of 25 
historic 17th and 18th century canal houses, featuring: 225 intimate rooms & suites, tranquil inner gardens, a gym, a classic 
salon boat, a garden café, an iconic hotel bar and a restaurant that serves simple yet beautifully crafted dishes. 
 
As a natural born leader you will coach and train the team daily. You will lead the team by example and ensures that the shift 
for the Front Office, Guest Service Center and Porters goes smoothly. You report directly to the Assistant Front Office 
Manager and guides an international team of around 30 people.   
 
What can you expect? 

 You assist the Front Office team with all guests check-ins and –outs, Coordinate luggage’s with the Porters and 
offers assistance to the Concierge during peak moments  

 You love to use your analytical skills in checking reservations and pre-blocking rooms to ensures that all guest 
expectations are exceeded upon arrival 

 You have great communication skills to ensure all details are discussed within the team and between shifts 

 You coach the employees daily and guide them to become better than yesterday 

 You will be responsible for the AM and PM shift  
 
Do you have   

 A can-do mentality and positive outlook 

 Passion to interact with guests & colleagues 

 The capability to adapt to new situations easily  

 Highly developed oral and written communication skills 

 Experience with Opera 

 Good social skills 

 Strong organization skills 

 An accurate way of working 

 An enthusiastic personality 

 Natural born leadership skills 
 

And are you 

 Committed to exceed guest satisfaction and resolve complaints on the spot  

 Fluent in English and Dutch  

 Flexible  

 Stress resistent 

 A team player  
 
What’s in it for you 

 An organization where the associates are number 1 

 Personal development such as; training, internal growth and coaching  

 Good work life balance 

 Competitive working conditions 

 50% discount on F&B in partner hotels 
 
Do you have a “can do” mentality and everything that is needed to work in a dynamic, exciting work environment, then apply 
NOW. You might be the one we are looking for! 
 
  



Ben jij niet bang om de verantwoordelijkheid te nemen en weet jij al geen ander hoe je een team moet motiveren? Kan jij de 
verwachting van de gast overtreffen en kan je dit goed overbrengen aan het team? Dan zijn wij op zoek naar jou in de functie 
als Front Office Supervisor! 
 
Solliciteer nu; only the very best! 
 
Pulitzer Amsterdam 
Ontdek typisch Amsterdamse elegantie in een verrassend doolhof van vijfentwintig samengevoegde grachtenhuizen 
daterend uit de Gouden Eeuw. Pulitzer Amsterdam is een verborgen wijkje met 225 intieme kamers & suites, meeting & 
event ruimtes, serene binnentuinen, een fitnessruimte, een klassieke salonboot, tuin café ‘Pause’, de klassieke hotelbar 
‘Pulitzer’s Bar’ en restaurant ‘Jansz.’ dat ongecompliceerde maar schitterend bereide gerechten serveert. Het Pulitzer is een 
unieke mix van up-market, traditioneel en modern vakmanschap, verscholen in de iconische grachtengordel. 
 
Als een geboren leider, coach en begeleid je het team van Front Office, Guest Service Center en Portiers. Je motiveert en 
traint het team dagelijks zodat ze elke dag weer nieuwe gasten ervaringen kunnen overtreffen. In je rol rapporteer je direct 
aan de Assistant Front Office Manager en geeft leiding aan een internationaal team van rond de 40 personen.  
 
Wat kan jij verwachten 

 Je werkt mee met de Front Office, Guest Service Center, Conciërges en Portier in de dagelijkse werkzaamheden.  

 Je hebt een sterke analytische blik zodat alle reserveringen correct in het systeem staan en dat de juiste kamer klaar 
staat voor de gasten die aankomen 

 Je bent een ster ik het communiceren naar het team waarbij geen enkel detail over het hoofd wordt gezien 

 Jij begeleidt het team om elke dag weer beter te worden.  

 Jij bent het eerste contact persoon voor vragen, klachten en opmerkingen en met jouw passie los jij ze op naar ieders 
tevredenheid  

 Iij zal leidinggeven aan de ochtend en de avond shift 
 
Ben jij 

 Enthousiast om waanzinnige ervaringen te creëren voor je gasten 

 Communicatief sterk in Nederlandse en Engelse taal 

 Een echte teamplayer met natuurlijk motiverende vaardigheden  

 Stressbestendig en kan je gemakkelijk aanpassen in verschillende situaties 

 Accuraat in je werk 

 Die geboren leider die het gehele team coacht en motiveert 
 
Heb jij 

 Een ‘Can do’ mentaliteit  

 Goede organisatorische competenties voor een goede begeleiding van de shifts 

 Een enthousiaste en outgoing persoonlijkheid 

 Een Hotelschool of Vakgerichte opleiding gedaan 

 Kennis van het reserveringssysteem Opera (pré) 
 
What’s in it for you 

 Een organisatie waar medewerkers op nummer 1 staan 

 Persoonlijke ontwikkeling d.m.v. coaching/begeleiding, trainingen en interne doorgroeimogelijkheden 

 Goede work life balance 

 Competitieve arbeidsvoorwaarden 

 50% korting op F&B in samenwerkende hotels 
 
In het hotel heerst een gezellige sfeer waar gepassioneerde medewerkers iedere dag persoonlijke wow-momenten creëren 
voor onze gasten. Staan bij jou gasten en collega’s ook centraal en heb jij een "can do" attitude?  
 
Solliciteer dan direct en wie weet word jij onze nieuwe collega! 


