
 

 

 

 

Vacature medewerker Backoffice / Frontdesk 

 

 

Welkom bij Huize Koningsbosch 

Huize Koningsbosch is een vier-sterren boutique hotel met een 

fantastisch restaurant en drie zalen voor o.a. vergaderingen, 

bijeenkomsten en bruiloften. 

Alle kamers zijn individueel ingericht. Bijna alle kamers hebben 

een deur naar buiten. 

Het restaurant staat zeer hoog aangeschreven, ook bij de lokale 

bevolking. Chefkok Natasja Wensink kookt hier samen met haar 

team de sterren van de hemel. 

 

In het hoogseizoen trekt het hotel voornamelijk toeristen. In het 

laagseizoen op doordeweekse dagen zijn er vooral zakelijke gasten. 

In het weekend zitten we vol met binnenlandse gasten die veelal 

culinaire arrangementen boeken. 
 

Het team bestaat uit ongeveer 25 medewerkers.  

10 collega’s met een vast contract en 15 medewerkers met een 

flexibel contract. 
 

Huize Koningsbosch is een relatief klein bedrijf en wordt gerund door beide 

eigenaren Saskia Geraeds en Rob Redmeijer.  

Om de hoge kwaliteit en service te kunnen waarborgen heeft elke collega 

specifieke taken/ specialisaties, maar tegelijkertijd moet iedereen overal kunnen 

bijspringen waar dit nodig is.  

Deze all round inzet maakt het werk nog gevarieerder en uitdagender. 

 

 

 

De sfeer is uiterst collegiaal én professioneel.  

Bijna alle collega’s hebben een hotel of 

restaurant achtergrond. Iedereen is zich er van 

bewust dat de gast altijd vóór gaat. 
 

Ná interactie met de gast is er ruim de tijd voor 

socializen met collega’s. 

 



Functieomschrijving 

CAO functie:  

De functie komt overeen met het Horeca CAO functieprofiel administratief medewerker ii (functienummer: 

F.4.I). http://referentiefunctieshoreca.azurewebsites.net/Referentiefuncties/Administratief_medewerker 

Loon: 

Het loon ligt tussen de 1883.77 en 2190.31 euro bruto bij 38 uur. 

Het aantal uur voor deze functie ligt tussen de 32 en 38 uur per week. 

Werkrooster: 

Het werkrooster is van 7.00 tot 15.30 uur, maar regelmatige afwijkingen zoals werken op avonden en 

weekenden hoort er in de horeca bij. 

Taken: 

De Backoffice / Frontdesk medewerker is verantwoordelijk voor: 

• Binnenkomende telefoontjes en e-mails. 

• Aannemen en inplannen van hotel-reserveringen, restaurant-reserveringen, zakelijke 

reserveringen en banqueting-reserveringen. 

• Controleren en voorbereiden van aankomende reserveringen door middel van Worksheet voor de 

uitvoerende collega’s. 

• Boekhouding; inboeken en debiteuren/crediteuren beheer. 

• Controleren en versturen van uitgaande facturen. 

• Soepel inchecken en uitchecken van gasten. 

• Roosters maken (in overleg). 

• Revenumanagement (in overleg). 

• Toezicht op clean desk policy. 

• Uitvoeren van barbereidingen. 

• Verzorgen van het ontbijt. 

 

Jouw eigenschappen 

Voor deze functie zijn een aantal eigenschappen gewenst: 

• Je bent spontaan, vriendelijk en geduldig naar gasten. 

• Je vindt het leuk om met mensen om te gaan. 

• Je hebt een representatief voorkomen. 

• Je bent punctueel en hebt oog voor detail. 

• Je bent georganiseerd. 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je bent de Nederlandse taal, zowel mondeling als in schrift, goed machtig. 

• Je kunt goed zelfstandig werken. 

• Je steekt graag de handen uit de mouwen. 

• Je bent niet te beroerd om collega’s te assisteren. 

Wij maken gebruik van verschillende software pakketten zoals; Exact-online, Nostradamus, Protel, 

Siteminder & Formitable. Ervaring met deze of soortgelijke systemen is wenselijk. 

Mensen met ervaring in de horeca hebben bij ons een lichte voorkeur. 

 

http://referentiefunctieshoreca.azurewebsites.net/Referentiefuncties/Administratief_medewerker


 

 

Solliciteren 

Zie jij jezelf deze functie bij ons vervullen? Dan komen we heel graag met je in contact. 

Stuur ajb jouw CV met een foto van jezelf én motivatiebrief per mail naar Rob Redmeijer 

rob@huizekoningsbosch.nl 

 

Huize Koningsbosch 

Heereweg 84 

1901ME 

Castricum 

Tel: 0251 860 385 

www.huizekoningsbosch.nl 
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