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Team Waldorf Astoria Amsterdam zoekt collega’s 

25 januari open wervingsdag voor tientallen vacatures. 

 

Amsterdam, 16 januari 2014. Ze hebben er zin in en popelen om met meer collega’s aan de 

slag te gaan. Sinds 1 januari is het team dat de opening voorbereidt van Waldorf Astoria 

Amsterdam op volle sterkte. [Foto vlnr:] Floor de Mol, marketing coördinator; Menno 

Schifferstein, director of sales; Fieke Aarden, director of business development; Jeroen 

Werdmölder, operations manager; Marell Groot Rouwen, guest service assistant; Sidney 

Schutte, executive chef. Allen jonge, gedreven professionals met internationale werkervaring in 

het luxury segment, die elk vanuit hun expertise invulling gaan geven aan The True Waldorf 

Service . Zij verwelkomen graag collega’s die evenzo ambitieus en gemotiveerd zijn om dit 

voorjaar aan de slag te gaan in het luxueuze hotel, dat gevestigd wordt in zes majestueuze 

panden aan de Herengracht  in  Amsterdam.  

 

Open wervingsdag 

Voor de selectie van de in totaal circa 80 – 90 vacatures voor uiteenlopende functies wordt 

zaterdag 25 januari een speciale ‘open recruitment day' georganiseerd in het Waldorf Astoria 

Amsterdam. General manager Roberto Payer: “Wij zoeken bevlogen mensen, die onze gasten 

op het allerhoogste niveau gastvrijheid kunnen bieden. Ervaring met luxury brands is een pré, 

maar meertalige multi-talenten met de juiste spirit, attitude en elan krijgen zeker een kans.” 

 

Vrije inloop 

Iedereen die zich herkent in dit profiel kan zich 25 januari van 10.00 - 13.00 uur, mét cv, 

melden op de Keizersgracht 689 sous (werkingang Waldorf Astoria) in Amsterdam. Meer 

informatie staat op de Facebookpagina WaldorfAstoriaAmsterdam. Voor een impressie van 

het hotel zie www.waldorfastoria.com/amsterdam. Wie niet kan of wil wachten om zichzelf te 

presenteren, kan zich ook alvast online registreren via:  jobs.hiltonworldwide.com. 

http://www.waldorfastoria.com/amsterdam
http://jobs.hiltonworldwide.com/
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Foto: Nicoline Rodenburg, vrij voor publicatie 

## 

Over Waldorf Astoria Amsterdam 

Het elegante en statige Waldorf Astoria Amsterdam zal over 93 luxe kamers en suites beschikken. Het 

hotel is gevestigd aan de Herengracht 542-556, in zes grachtenpanden uit de 17
e
 en 18

e
 eeuw. De 

unieke entree en majestueuze trap naar een ontwerp van Daniel Marot, architect van Koning-Stadhouder 

Willem III, verlenen het hotel zijn grandeur. De centrale locatie, aan de mooiste gracht van Amsterdam, 

maakt het tot een ideale plek om de stad in al zijn gedaantes te ontdekken en te beleven. Daarnaast biedt 

het hotel gelegenheid tot ontspannen in een luxe boutique spa en kunnen gasten genieten van exquise 

gerechten en drankjes in de verschillende restaurants en een bijzondere cocktailbar. Kijk voor meer 

informatie over Waldorf Astoria Amsterdam of Waldorf Astoria hotels op www.waldorfastoria.com of 

http://news.waldorfastoria.com. 

  

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 

Waldorf Astoria Hotels & Resorts is een keten van 24 unieke hotels en resorts, elk met een eigen verhaal 

en identiteit, op de meest gewilde locaties ter wereld. De hotels hebben een aantal dingen gemeen: een 

inspirerende omgeving en een ongeëvenaard serviceniveau. De True Waldorf Service staat elke keer 

weer garant voor een onvergetelijk verblijf. Persoonlijke assistenten bieden service op maat en staan de 

gast vanaf reservering tot check-out met raad en daad terzijde. Toprestaurants, 12 golfbanen van 

wereldklasse en 23 luxe spa’s: Waldorf Astoria staat garant voor unieke locaties en onvergetelijke 

ervaringen. Waldorf Astoria is het luxemerk van hotelketen Hilton Worldwide. Er bestaan inmiddels 

plannen om nog 12 nieuwe Waldorf Astoria Hotels te openen. Ervaar zelf het Waldorf Astoria en 

reserveer via www.waldorfastoria.com of lees meer op http://news.waldorfastoria.com. 

 
 

CONTACT: 

Marieke Klosters 

voor Waldorf Astoria 

Amsterdam 

+31 (0)6 53 37 17 89  

         marieke@mkpr.nl 
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