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  Nachtreceptionist – 16 tot 32 uur per week 
 
Hotel & Chateau Marquette is gelegen op Landgoed Marquette in Heemskerk. Het landgoed is een 
oase van rust en ligt centraal in de driehoek Alkmaar, Amsterdam en Haarlem en op een steenworp 
afstand van uitvalswegen, strand & duinen. 
  
Op het landgoed bevindt zich Hotel Marquette, hier kun je overnachten in luxe hotelkamers en 
borrelen bij Mr. T’s bar. Bij Hotel & Chateau Marquette zorgen wij ervoor dat gasten zich thuis 
voelen en een belevenis hebben om nooit te vergeten. Wij verzorgen de beste tips voor iedere 
gelegenheid en bieden onze gasten oprecht gastheerschap. Het hotel heeft 65 kamers deze zijn in 
2021/2022 allemaal gerenoveerd en in het vierde kwartaal van 2023 volgens de lobby, de bar en de 
gangen. 
  
Zakelijke events, bruiloften, bedrijfsfeesten, trainingen, high tea’s, seizoensgebonden events, etc. 
organiseren wij op Chateau Marquette. Een kasteel dat haar herkomst heeft in 1225. Dit is dé 
evenementenlocatie van Heemskerk en omstreken. Het kasteel telt 12 stijlkamers met allemaal hun 
eigen sfeer en historie. Bij mooi weer ontvangen wij onze gasten graag buiten op een van onze 
terrassen. Ook is het mogelijk om op ons rondeel elkaar het ja-woord te geven. In het kasteel bevind 
zich ook ons restaurant. 
  
Marquette is uitgeroepen tot evenementen locatie van Nederland 2021 & 2022. Wij werken er 
dagelijks hard aan om deze titel ook in 2023 toegekend te krijgen.  
  
Met een geheel gerenoveerd hotel en een prachtig kasteel als ons unique selling point is de ambitie 
voor de komende jaren groot.  

Als nachtreceptionist ben je verantwoordelijk voor het verrichten van audit-werkzaamheden 
gedurende de nachtelijke uren. Verder ben je verantwoordelijk voor reguliere 
receptiewerkzaamheden, serviceverlening naar gasten toe, het houden van toezicht en uitvoeren 
van bewakingstaken tijdens de nachtdienst.  

Wat vragen wij?  

Kennis & vaardigheden  
• MBO niveau 3 werk- en denkniveau  
• Kennis van softwarepakketten en interne procedures  
• Kennis van MEWS pms is een pré  
• Goede kennis van de Nederlandse & Engelse taal, Duits en/of Frans is een pré  
• Enthousiasme, betrokkenheid en humor  
• Een ‘can do’ mentaliteit  
• Oprecht gastheerschap  
• In het bezit van een BHV-diploma  
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Competenties  

• Communiceren 
• Flexibiliteit 
• Gastgerichtheid 
• Oplossingsgericht 
• Representatief  
• Overtuigingskracht 
• Zelfstandigheid  

 
Resultaatgebieden  

• Bediening telefooncentrale  
• Administratieve ondersteuning  
• Receptieserviceverlening  
• Kassawerkzaamheden  
• Uitserveren hapjes & drankjes  
• Toezicht en bewaking  

Wat bieden wij?  
• Een dynamische werkomgeving waarbij initiatief en ondernemerschap gewaardeerd 

worden  
• Een uitdagende werkomgeving binnen een bedrijf dat zichzelf opnieuw aan het 

positioneren is 
• Wij betalen vanaf 21 jaar al het nieuwe minimumloon van € 14,00 per uur  
• Een contract met flexibele uren  
• Aansluiting bij ons eigen pensioenfonds (indien van toepassing)  

Heb je interesse in de functie van nacht receptionist? 
Stuur dan je uitgebreide CV met motivatie naar Johan Wijker (general manager) via johan@hotel-
marquette.com  

 
 


