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Alessio Colavecchio benoemd tot Hotel Manager Hilton Amsterdam
Amsterdam, 25 februari 2014: Alessio Colavecchio
(Messina, Italië 1975) is benoemd tot Hotel Manager van
Hilton Amsterdam. De voormalig rechterhand van Roberto
Payer keert na ruim anderhalf jaar als Hotel Manager van
Hilton Airport Madrid terug naar de Apollolaan in Amsterdam.
Hij krijgt de dagelijkse leiding over het hotel, wat Cluster
General Manager Roberto Payer van Hilton Amsterdam en
Waldorf Astoria Amsterdam de ruimte geeft om zich volledig te
richten op het nieuwe hotel aan de Herengracht, dat dit
voorjaar opengaat.
Roberto Payer is blij met de terugkeer van Alessio
Colavecchio:“We kennen elkaar door en door en delen
dezelfde visie. Door zijn nieuwe ervaringen brengt hij een
frisse blik mee terug. Hij is creatief en heeft bewezen ook in
lastige omstandigheden de juiste beslissingen te nemen. Strategisch sterk en een uitstekend
team player. Ik draag met een gerust hart de dagelijkse leiding aan de Apollolaan aan hem
over.”
Alessio Colavecchio voegt daar aan toe: “Het geeft een goed gevoel op de basis terug te
keren. Er zijn recent nieuwe ontwikkelingen in gang gezet om ons kwalitatief nog beter te
kunnen onderscheiden als organisatie en in de markt. Ik ga mij concentreren op het optimaal
inzetten van mensen en middelen om dat doel te bereiken.“
Achtergrond
Alessio Colavecchio was voorbestemd ingenieur te worden, maar werd al tijdens
vakantiebaantjes gegrepen door het hospitalityvak. Hij is sinds 1999 een vertrouwd gezicht in
Hilton Amsterdam, waar hij zijn veelzijdige hotelloopbaan begon in Roberto’s en de Half
Moon Lounge. Na een uitstapje naar Radisson SAS Airport Schiphol keerde hij voor de
eerste keer terug in Hilton Amsterdam als Restaurant & Bar Manager. Een volgende
tussenstap was Food & Beverage Manager in het Amstel Hotel Amsterdam. Daarna werd hij
Director of Operations Hilton Amsterdam en Hotel Manager van Hilton Madrid Airport. De
kans om nu in de functie van Hotel Manager terug te keren in Hilton Amsterdam betekent
naast ‘thuiskomen’ een bijzondere nieuwe uitdaging.
###

Over Hilton Hotels & Resorts
Hilton Hotels & Resorts is een van de meest bekende namen in de hotelindustrie. Het grootste merk uit het
portfolio van Hilton Worldwide staat bekend als wereldleider op het gebied van gastvrijheid. Van grote
commerciële evenementen tot zakelijke meetings, het kan allemaal bij Hilton Hotels & Resorts. Het merk blijft
zich ontwikkelen op het gebied van producten en diensten om zo in de behoeften van de moderne reiziger te
voorzien. Meer dan 144.000 medewerkers zorgen ervoor dat elke gast een goede service krijgt en zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Het Hilton Hotels & Resorts portfolio omvat meer dan 550 hotels in 80
landen. Kijk voor het meest recente Hilton nieuws op http://news.hilton.com, start u uw reis op
www.hilton.com en volg Hilton Hotels en Resorts via www.twitter.com/hiltonhotels,
www.facebook.com/hilton en www.youtube.com/hilton.

