Receptioniste / Front office medewerker
Standplaats
Contracttype
Vakgebied
Aantal uur

Driebergen
Bepaalde tijd
Frontoffice
Fulltime (38 uur) / parttime

Werkomgeving
Cultuur- en Congrescentrum Antropia is een inspirerende locatie voor congressen en tal van andere
bijeenkomsten. Het bijzondere gebouw en de centrale ligging op het groene landgoed De Reehorst
tussen NS Station Driebergen-Zeist en de A12, maakt het tot een unieke locatie. Dagelijks ontvangen
we tussen de 50 en 500 gasten in een gastvrije en steeds wisselende setting. Geen dag hetzelfde!
Antropia is voortdurend in ontwikkeling en vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Na
jaren van bouwwerkzaamheden heeft het landgoed en haar omgeving een fantastische metamorfose
ondergaan. Onlangs is het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank geopend op het landgoed en
binnenkort wordt het stationsgebied direct naast Antropia totaal vernieuwd opgeleverd. Ook bij
Antropia zijn en worden de nodige vernieuwingen doorgevoerd op alle gebied. Wij zijn klaar voor de
toekomst!
Ben jij ook klaar voor een nieuwe toekomst? Bij een dynamisch gastvrijheidsbedrijf in een
fantastische werkomgeving?!
Binnen ons team van ca. 25 medewerkers in totaal zijn wij op zoek naar een receptioniste / front
office mederwerker!
Profiel
Je bent het visitekaartje van Antropia en ontvangt onze gasten op een gastvrije manier en
beantwoordt hun vragen. Je bent “de spin in het web” voor zowel onze gasten als onze leveranciers
en collega’s. Vaak ben je het aanspreekpunt voor de contactpersonen van de bedrijven die we in huis
hebben. In die rol speel je wensen en aanpassingen op de dag zelf door aan de operatie en afdeling
sales.
Daarnaast bedien je de telefooncentrale en verricht je lichte administratieve en secretariële
werkzaamheden.
Wat bieden wij?
-

Een waanzinnig mooie werkomgeving op het groenste landgoed van Midden Nederland
Een afwisselende baan, voornamelijk binnen kantoortijden
Een goede werksfeer en een leuk team
Een organisatie die toekomst- en mensgericht is en die vooruit wil (net als jij)
Een marktconform salaris en pensioenregeling binnen een contract voor bepaalde tijd.

Wat vragen/zoeken wij?
-

Bovenal een energieke persoonlijkheid met een gastvrije uitstraling
Een representatief uiterlijk
Een uitstekend gevoel voor kwaliteit en service in gastvrijheid en oog voor detail
Enige ervaring in een soortgelijke functie
Een flexibele en dienstverlenende houding

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, pas je binnen het profiel en wil je bijdragen aan onze ambitie
om Antropia nóg beter op de kaart te zetten? Dan horen wij graag van jou!
Stuur je sollicitatie met CV naar Elke Croiset van Uchelen, directeur: Elkecroiset@antropia.nl
Antropia is verbonden met Sublime World. Sublime FM, Sublime Doing, Sublime TV, Sublime
Jamming, maar ook bedrijven als 1-n.nl, water159.nl, antropia.nl en rhederoord.nl, maken samen
Sublime World. Een bijzondere en zeer ambitieuze verzameling bedrijven en initiatieven met de
gezamenlijke drang om de wereld een mooiere plek te maken.

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
www.antropia.nl

