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Vacature: Receptie medewerker  

Hotel Stayen te Sint-Truiden  
Tiensesteenweg 168 Blok C 204 

 

Functieomschrijving 
Hotel Stayen is gelegen op de site Stayen, het multifunctionele voetbalstadion Stayen, de thuisbasis van 

eersteklasser STVV, aan de poort van Haspengouw in het groene Sint-Truiden. Het hotel beschikt over 102 

gastenkamers verspreid over 3 verschillende locaties. Stayen beschikt eveneens over 3 restaurants én 1 

café waar het Hotel nauw mee samenwerkt (Grand Café, Uno Due, La Cantine en Café du Soleil). 
 
Als receptionist(e) ben je het aanspreekpunt en gastheer of gastvrouw van de hele site, naast hotelgasten 

beheert de receptie ook de parking van Stayen en het open- en toezetten van de deuren in het gebouw.  Je 

komt bijgevolg ook in contact met de verschillende leveranciers, werknemers en klanten van de reca 

zaken, winkels en bedrijven die zich op de site bevinden. 

 

Profiel 
Ben jij de persoon die ten dienste van onze gasten wil staan, dan word jij misschien onze nieuwe collega. 
 
Persoonsgebonden competenties 

- Je kan efficiënt zelfstandig werken maar bent ook een teamplayer 
- Je hebt een positieve ingesteldheid,  bent flexibel en enthousiast 
- Je hebt oog voor details en gaat planmatig te werk. 
- Je bent een vlotte communicator en commercieel ingesteld, een eerste werkervaring in de 
hospitality sector is wenselijk. 
- Je bent stressbestendig en je kan creatief denken  
- Je hebt een goed niveau van Nederlands, Frans en Engels in spreken en schrijven, andere talen 
zijn een pluspunt. 
- Je bent digitaal vaardig en denkt graag mee na over de online customer experience en hoe deze te 
verbeteren 

 
Jobgerelateerde competenties  

- Je maakt en beheert reserveringen  

- Je ontvangt onze gasten  

- Je gebruikt ons hotelprogramma (Clock) en streeft ernaar dit te optimaliseren 
- Check-in & check-out in goede banen leiden 
- Facturen correct kunnen opstellen  
- Je collega receptionisten goed briefen bij shiftwissels. 
- Je bent allround contactpersoon voor de site, bijgevolg werk je nauw samen met je collega’s van 

de restaurants, de backoffice, onderhoud  en de poets. 
- Je behandelt inkomende telefoontjes  
- Gastenadministratie bijhouden 
- Het mailverkeer bijhouden 

 

Aanbod 
- Als nieuwe medewerker kom je terecht in een hecht team met gepassioneerde collega’s. 
- Doordat de hospitalitysector zo uitgebreid is, zijn je doorgroeimogelijkheden eindeloos. We zijn 

dan ook opzoek naar ambitieuze profielen die graag willen meegroeien met het bedrijf.  
- Je krijgt van ons een behoorlijke opleiding waarin je volledig klaargestoomd wordt om onze 

gasten te ontvangen. 
- Wij bieden een marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen.  

 
Interesse in deze job? Stuur je sollicitatie met cv en motivatie ten laatste op 14 augustus 2020 naar 
natali.groven@stayen.com. Na een selectie op cv en brief (of andere inzending) worden een aantal 
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.  

 


