
 
 

Zorghotel Udens Duyn is ter versterking van het receptieteam per 1 november 2019 op zoek 
naar

Nachtportier (16 uren / 2 nachten per week) 
Als nachtportier ben je tijdens de nachtelijke uren het eerste aanspreekpunt en visitekaartje van het 

zorghotel. Het verrichten van receptie-, bewakings- en horeca taken behoren tot de dagelijkse 
werkzaamheden.

De in de regel zelfstandig te verrichten werkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 23:00 en 07.00 
uur. Samen met twee collega’s worden 7 nachten per week ingevuld, waarbij sprake is van een vaste 

roostercyclus.  

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

1. Verrichten van receptietaken in de nachtelijke uren (in- en uitchecken van gasten, zo nodig 
afrekenen, begeleiden naar kamer, geven van informatie, binnenlaten van gasten na 
sluitingstijd, bedienen van telefooncentrale, opvangen van vragen en klachten, leveren van 
overige service naar gasten). 

2. Serveren (op verzoek) van dranken. Indekken van het ontbijt en bijbehorende 
werkzaamheden. 

3. Toezien op de algemene veiligheid en bewaken van terreinen en gebouwen. Daartoe o.m.:
• Lopen van ronden, controleren op onregelmatigheden, afsluiting ramen, deuren e.d.;
• Signaleren van onregelmatigheden, treffen van passende maatregelen en zo nodig 

waarschuwen van in-/-externe functionarissen en/of instanties volgens voorschrift/
noodplan;  

4. Verrichten van schoonmaak- en andere ondersteunende werkzaamheden, zoals:
• Voorbereiden van het ontbijt en vergaderingen (dekken van de tafels, aanvullen bestek 

en serviesgoed, aanzetten van apparatuur, zetten van koffie/thee);
• Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid (bedrijfsnoodplan en 

brandmeldinstallatie), HACCP en werkmethoden.

Heb jij interesse in deze functie? Stuur dan een mail met je Curriculum Vitae en een 
motivatiebrief naar de heer M. Brisko, general manager; marco.brisko@hoteludensduyn.nl 

Gewenste kwaliteiten
• BETROUWBAAR
• Zelfstandig & 

verantwoordingsgevoel
• Representatief & zorgzaam
• Gastvrij & gastgericht
• Flexibel inzetbaar

Vereisten
• Kennis van / affiniteit met horeca is gewenst
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• In het bezit van een geldig BHV-diploma en 

AED-certificaat. Of de bereidheid om deze 
trainingen te gaan volgen.
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