
Een enthousiaste collega die van 
aanpakken weet, gastgerichtheid 
uitstraalt en representatief is, jij 
bent immers ons visitekaartje!

Goede kennis van de Nederlandse 
taal in woord en schrift is een must. 

Initiatiefrijk en kunt goed zelfstandig 
werken. 

Flexibel.

Heb je ervaring en kennis 
van Microsoft offi  ce / Excel / 
Powerpoint? Daar worden wij blij 
van!

Een iconische werkplek – werken in 
een monumentaal klooster met 500 
jaar historie.

Een ontzettend fi jne groep collega’s.

Afwisselende en verantwoordelijke 
functie.

Werken met leuke collega’s! Hier 
horen natuurlijk ook teamuitjes en 
personeelsfeestjes bij (YAY).

We verwelkomen je graag zo snel 
mogelijk!

DIT BEN IK!

JOUW WERKPLEK! EEN PRACHTIGE MONUMENTALE 
EVENEMENTENLOCATIE VOL BEDRIJVIGHEID
De Mariënhof is een award winning evenementenlocatie in de binnenstad van 
Amersfoort. Het pand heeft een rijke geschiedenis die 500 jaar teruggaat. Vandaag 
de dag vinden er volop evenementen, congressen, bruiloften en nog veel meer 
bijeenkomsten plaats op onze locatie. Daarnaast is onze Wijnbar Zuster Margaux 
gevestigd in het pand wat zorgt voor veel bedrijvigheid van gasten die ongedwongen 
genieten in de tuin of in de bar van een goed glas wijn. Bij ons op locatie staat 
sprankelende gastvrijheid centraal en hiermee maken wij dagelijks het verschil.  

WAT GA JE DOEN?
Als hostess/front offi  ce medewerker ben jij hét visitekaartje van onze evenementen- 
en congreslocatie. Met een grote glimlach verwelkom je iedereen die binnenkomt. 
Je bent het éérste gezicht van onze locatie en zorgt voor een gastvrij ontvangst van 
alle gasten en opdrachtgevers. Ook verzorg je voorbereidende werkzaamheden voor 
al onze evenementen. Verder zal je verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van 
binnenkomende telefoontjes en verwerk je binnenkomende mails en post. Daarnaast 
zul je collega’s ondersteunen bij administratieve werkzaamheden.

DIT BEN JIJ! DIT BIEDEN WIJ JOU

vacature

HOST(ESS) FRONT-OFFICE 
MEDEWERKER (minimaal 24 uur)

Herken jij jezelf in deze vacature en lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Laat dan snel 
van je horen! Stuur je solliciatie naar  ikwilwerken@marienhof.nl t.a.v. Maurice van Rossum.

Yes, we mogen weer! En daarom zijn wij voor onze monumentale 
evenementenlocatie op zoek naar een sprankelende front offi  ce 
medewerker! Heb jij liefde voor het vak en passie voor de hospitality 
branche? Dan verwelkomen wij jou graag in ons team!


