
Vacature:  
Service Coordinator

Service Coordinator  
fulltime /32-40 uur  
 

Corporate Housing Factory, opgericht in 2013, is een van de 
grootste aanbieders van serviced apartments in Nederland en 
een van de weinigen die uitsluitend zakelijke klanten bedient. 
Corporate Housing Factory is een prominente speler in de 
verhuur van tijdelijke appartementen aan internationals/
zakelijke reizigers die voor een opdracht naar Nederland 
komen of om zich voor langere tijd hier te settelen. Het team 
bestaat inmiddels uit meer dan 30 medewerkers en is nog 
steeds aan het groeien.  
 
Profiel van de functie  
Als service desk coördinator sta je garant voor een 
uitmuntende servicebeleving van gasten tijdens hun verblijf. 
Dit zijn expats, werknemers van diverse multinationals die voor 
bepaalde tijd in Nederland verblijven. Corporate Housing 
Factory biedt hen een tijdelijk thuis in luxueuze appartementen 
in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam. 
Gastvrijheid, comfort en privacy zijn hierbij de sleutelwoorden.  

In deze veelzijdige rol ben je verantwoordelijk voor de 
service desk in New Amsterdam en waarborg je een goede 
samenwerking met de service coördinatoren op de overige 
locaties. 
Verzoeken en meldingen van gasten van alle locaties 
komen binnen op de centrale service desk in Amsterdam. 
Hier zorg je voor een snelle en klantvriendelijke afhandeling. 
Ook ontvang je de nieuwe bewoners in Amsterdam en 
werk je nauw samen met de housekeeping in het tijdig 
opleveren van schone appartementen. Op de andere 
locaties staan lokale service coördinatoren en service hosts 
klaar om de bewoners te onthalen en de housekeeping te 
begeleiden. 

Verantwoordelijkheden 
- Zorgdragen voor optimale servicebeleving van de 
bewoners 
- Check-in en check-out; housekeeping, beveiliging 
- Bewoners te woord staan en informatie verstrekken 
- Afhandelen van feedback verzoeken van de bewoners 
- Beantwoorden van de telefoon 
- Klachtenafhandeling 
- Het tijdig melden en afhandelen van storingen 
- Inplannen afspraken monteurs 
- Ontvangst monteurs / afspraken managers 
- Correcte serviceadministratie 
- Controle sleutelbeheer 
- Assisteren bij projecten 
 

Wie ben jij?  
Je ademt gastvrijheid. Door jouw gastvrijheidservaring weet 
je als geen ander een optimale servicebeleving te realiseren 
en uit te stralen naar je mede collega’s. 
De dynamiek en werkprocessen binnen housekeeping en 
frontoffice ken je uit ervaring. Je signaleert knelpunten en 
bespreekt deze met je leidinggevende. 
Je bent proactief, structureel, hands-on en flexibel. 

Functie-eisen:  
 Kennis en ervaring van werkprocessen in housekeeping en 
frontoffice 
 Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal  
 Communicatief vaardig  
 Representatief 

Belangrijke persoonlijke vaardigheden zijn:  
 - Betrouwbaar, behandelt de gasten en collega’s fair en 
met respect  
- Werkt met plezier, gepassioneerd en gedreven  
- Professioneel en proactief in werkwijze en benadering van 

klanten  
- Gastvrijheid zit diepgeworteld in genen  
- Energiek, creatief en ondernemend  
- Gaat voor het resultaat, kan anticiperen op onverwachte 

situaties 
 
Meer informatie over ons en de bedrijfscultuur    
Je komt te werken binnen een jong en dynamisch team 
waar keihard gewerkt wordt maar ook keihard wordt 
gelachen (vooral tijdens de wekelijkse Vrijmibo!). Ons 
bedrijf staat nooit stil en het is zeker nooit saai. De ambitie 
is groot en we zijn continue in ontwikkeling. Een aantal 
kernwaarden/business principles zijn voor ons heel 
belangrijk: we zijn betrouwbaar, respectvol, we hebben 
passie voor wat we doen, zijn professioneel doch 
persoonlijk, gastvrij, energiek en ondernemend. We zien 
altijd een oplossing en een klein avontuur in de dingen 
die we doen.   
Zoek je een jonge en flexibele organisatie en ben je 
enthousiast om je in deze uitdaging te gooien? Dan 
beloven wij een snelgroeiende, fijne, werkomgeving. 
 

Stuur je CV en motivatie naar werken@corporatehousingfactory.com
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