
	

																																																																																																								 	

Functieprofiel Vakantie- / oproepkrachten Bediening  
 
Saillant Hotels is een nieuwe, vooruitstrevende hotelonderneming en richt zich naar de toekomst op 
verdere ontwikkeling van hotelbedrijven in Zuid-Limburg en de Voerstreek. 
 
Wij bieden onze gasten het beste van Zuid-Limburg via onze hotels. Inspelen op en herkennen van de 
wensen en behoeften van onze gasten staat centraal. We streven er elke dag naar om onze gasten 
een bijzondere en inspirerende ervaring te geven. Een gastvrij en warm welkom, persoonlijke service, 
sfeer, comfort en culinair genieten. Wij delen onze passie voor onze streek en hospitality met onze 
gasten. Daar ligt onze missie en onze kracht..  
 

Het verschil maken, dat doen de mensen die bij ons werken! 
 

 
Functie-informatie 
 
Hotel   Saillant Hotel Maastricht City Centre / Restaurant Vrienden van het Vrijthof 
Functie  vakantie- / oproepkrachten bediening  
Arbeidsvoorwaarden Salariëring conform Horeca CAO 
 
Functieomschrijving  
Zoek jij een bijbaan of vakantiebaan voor komende periode? We zoeken jongens en meiden die het 
leuk vinden in de bediening te werken. Vindt je het leuk om met gasten om te gaan en ervoor te 
zorgen dat de gast zich helemaal in zijn element voelt dan ben jij de geschikte persoon. 
 
Wij zijn op zoek naar  
Een enthousiaste en gedreven jongens en meiden voor de bediening, ter versterking van ons F&B 
team van Restaurant Vrienden van het Vrijthof. Je bent servicegericht, flexibel, representatief, je hebt 
aandacht voor kwaliteit en een hands-on mentaliteit. 
Relevante werkervaring in een vergelijkbare functie is uiteraard een pré.  
Ben je representatief, verantwoordelijk en staat gastvrijheid bij jou hoog in het vaandel? Dan is dit  
iets voor jou! 
 
Werken in de hotellerie doe je met passie. Ben je net zo gepassioneerd als wij en ambieer je een 
leuke baan in binnen een jong en dynamisch bedrijf? Reageer dan snel! 
 
Contactgegevens 
Saillant Hotel Maastricht City Centre 
T.a.v. dhr. A. Offergelt 
Vrijthof 31-32 
6211 LE  Maastricht 
t. +31 (0)43 3118804 
e. a.offergelt@saillanthotels.eu 
	


