
 
Ben je gastvrij, maak je graag een praatje met de gast en ben je opzoek naar een afwisselende 
functie/bijbaan in een dynamische omgeving? Dan is deze vacature écht iets voor jou! 

Het team van Hotel Corps de Garde is op zoek naar een enthousiaste Corps bewaker, die flexibel inzetbaar is 
en graag werkt in een gezellig team. Iemand die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, stressbestendig 
is en zorgt dat iedere gast met een lach op het gezicht het hotel verlaat.  

Boetiek Hotel Corps de Garde  
Het hotel beschikt over 20 pas gerenoveerde, idyllische hotelkamers. In de Brasserie komen onze gasten voor 
een heerlijk ontbijt en een uitgebreide lunch. Daarnaast kan er in de namiddag worden genoten van een 
borrelplank met een goed glas wijn en in het souterrain worden diverse evenementen georganiseerd.  
 
Wat ga jij doen? 
Je dienst begint tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Het eerste deel van jouw dienst wordt gevuld met het 
inchecken van de laatste gasten, die je vervolgens een goed glas wijn en een heerlijke borrelplank brengt. 
Gezien jij hét gezicht van de avond bent, vertel je onze gasten over jouw persoonlijke tips in Groningen. Zo nu 
en dan is er een borrel in het Souterrain of Brasserie, jij bent dan degene die bijspringt en er een feestje van 
maakt met onze gasten. Gezellig, toch? 
 
Om 24.00 uur sluit onze Brasserie. Je sluit dan alles af, maakt schoon en loopt een laatste ronde door het 
hotel. De volgende ochtend om 07.00 uur komen de eerste gasten ontbijten, dus dat zet jij in de avond alvast 
klaar zodat de ochtenddienst hiermee verder kan.  Je dienst zit er nu op, enkel voor calamiteiten moet je ’s 
nachts opstaan, maar verder kun je lekker de hele nacht doorslapen in onze nachtportierkamer. De volgende 
ochtend word je vast uitgerust wakker op een tijdstip dat jou het beste uitkomt. Je pakt een warme douche 
en loopt naar beneden. Je praat gezellig met onze gasten en de ochtenddienst. Uiteraard heeft je collega een 
heerlijke cappuccino voor je gemaakt. Bij het verlaten van het hotel pak je nog snel een vers croissantje mee. 
Goed geslapen, lekker ontbeten en je dag kan beginnen! 

Jij kan…. 

• Zelfstandig werken en bent stressbestendig 
• Goed samenwerken 
• Constante kwaliteit bieden van de totale gastbeleving 
• Overzicht bewaren en zien wat er om je heen gebeurt 
• Multitasken ☺ 

Jij bent…. 

• Enthousiast en gastvrij 
• Flexibel en minimaal 2 avonden per week beschikbaar 
• Ervaring in de horeca is leuk, maar niet vereist. Leren wij je!  

Lees jij met veel enthousiasme deze vacature en ben je klaar om bij ons aan de slag te gaan?  

Stuur dan een e-mail naar: welkom@corpsdegarde.nl  

We horen graag van je! Team Hotel Corps de Garde 
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