
 

 

 

Stagiair(e) GASTHEER/GASTVROUW 

PARTTIME 

 

In het kort: 

Bij CitySauna in Tilburg hebben we een gedeelde missie én passie: zorgen dat iedereen zich 

thuis voelt en heerlijk kan ontspannen. Een hechte en gezellige club mensen staat iedere 

dag weer klaar om de gasten een vertrouwd en relaxed gevoel te geven en hen met 

gastvrijheid te te verrassen. Kom jij erbij? 

 

CitySauna bevindt zich onder het Mercure Hotel Tilburg Centrum, onderdeel van de 

wereldwijd opererende hotelketen Accor Hotels. Gasten hebben er alle ruimte om volledig tot 

rust te komen en te genieten van een volledig verzorgde wellness- ervaring. De 

kleinschalige, maar ook zeer complete thermen in het centrum van de stad biedt complete 

sauna- en spafaciliteiten voor een ontspannen dag of avond.  

 

Wat ga je doen?  

Als stagiair( e) gastheer/gastvrouw zorg je ervoor dat het onze gasten aan niets ontbreekt. 

Je ontvangt de gasten, wijst ze de weg en informeert ze vriendelijk en ongedwongen over 

het gebruik van de diverse saunafaciliteiten, zodat deze verantwoord worden gebruikt. Zowel 

de publieksruimten en werkruimten van CitySauna houd je schoon, bovendien voer je 

diverse standaardcontroles uit. Naast gastheer/-vrouw binnen de thermen assisteer je tevens 

in de horecalounge van de City Sauna. Je serveert onze gasten hapjes en drankjes en 

verzorgt tevens de mise en place van eenvoudige gerechten die je klaarmaakt en serveert. 

 

Jij: 

- volgt een opleiding richting horeca of schoonheidsspecialist 

- hebt een representatief voorkomen 

- bent een gastheer/gastvrouw pur sang en weet wat er nodig is om onze gasten 

volledig in de watten te leggen 

- bent een gedreven aanpakker met een flexibele instelling 

- hebt een vlotte babbel en maakt gemakkelijk contact met gasten 



 

 

- hebt geen moeite met onregelmatige werktijden, werken in weekenden en op 

feestdagen 

 

Wat bieden we?  

- Een afwisselende en uitdagende stageplaats, een marktconforme stagevergoeding 

en leuke extra’s 

- Een hecht, gezellig en jong team collega’s binnen een dynamische organisatie 

- Ruime opleidingsmogelijkheden en kansen om jouw talent verder uit te diepen zodat 

onze gasten nog meer kunnen genieten 

- Korting op slapen, eten en drinken in onze Accor Hotels wereldwijd en gratis 

parkeergelegenheid tijdens werktijd in Parkeergarage Heuvelpoort 

 

Solliciteer!  

Denk je: ‘Ja, ik ben de ideale man of vrouw voor deze toffe stageplek!’? We horen graag van 

je! Neem voor meer informatie contact met de receptie via 013-535 46 75 of mail je motivatie 

inclusief Curriculum Vitae aan personeelszaken@heuvelpoort.nl.  
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