
 

 

 

 

Gr8 Job – Medewerker Reserveringen 

Voor onze afdeling Reserveringen op het hoofdkantoor in Oosterhout zoeken we een 
gastgerichte, enthousiaste en gedreven Medewerker Reserveringen. 
   
Als medewerker op onze reserveringsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reserveringen 
voor onze 7 hotelvestigingen. Je verzorgt de diverse reserveringen, het beantwoorden van 
telefoon en e-mail en de communicatie naar onze hotels. Daarnaast biedt de afdeling 
ondersteuning aan onze accountmanagers. 
Je werkzaamheden bestaan uit: 

 Informeren van aanvragers (gasten, touroperators, ect.) over mogelijkheden in onze 
hotels. 

 Opstellen van offertes binnen de richtlijnen met betrekking tot kortingen e.d. 

 Bewegen van aanvragers (gasten, touroperators, agenten) tot de afname van ons 
product. 

 Afhandelen van binnenkomende en uitgaande e-mails 

 Aannemen en afhandelen van de binnenkomende telefoon. 

 Verwerken van zelf of door de accountmanager gemaakte boekingen en afspraken in 
het reserveringssysteem. 

 Zo nodig vastleggen en monitoren van uitgegeven opties; 

 Contact opnemen met optanten om optie definitief te maken; 

 Behandelen van optredende wijzigingen in boekingen (annuleringen, overboekingen, 
etc.); 

 Verzorgen van communicatie vanuit de afdeling naar de hotelvestigingen. 

 Verzorgen van diverse overzichten zoals reserveringen en kameromzetten. 

 Ondersteunen van de accountmanager waar nodig. 

Ben jij dit 
Je werkt zelfstandig, bent besluitvaardig, accuraat en resultaatgericht. Je denkt mee met de 
klant conform de richtlijnen van het bedrijf. Als het drukker is op de afdeling vind je het geen 
probleem om wat langer te werken. 

 Je hebt recent een studie behaald in de richting van toerisme/ horeca óf je hebt 
recente werkervaring opgedaan als medewerker reserveringen in de hotellerie; 

 Kennis van IDPMS of een ander reserveringsysteem is een pré. 

 Je bent op zoek naar een baan voor 38 uur per week; 

 Je bent beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur; 

 Je beheerst de Nederlandse- en Engelse taal. 

Wat bieden we jou 
Wij bieden je een uitdagende functie in een enthousiast team, waarbinnen een prettige en 
informele werksfeer heerst. We zijn een bedrijf waar hard wordt gewerkt, maar waar ook veel 
wordt gelachen! 

 Je start met een jaarcontract; 

 Salaris, vakantiedagen en vakantiegeld; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Pensioenopbouw; 

 Korting op eten en drinken bij onze eigen vestigingen van BURGER KING® en 
Starbucks; 

 Korting op eten en drinken tijdens je werktijd bij La Place restaurants; 



 

 

 

 

Reageer 
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het profiel? Stuur dan een e-mail 
met je CV en motivatie naar hrm@gr8hotels.nl. 
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