
Vacature:  
Service Host

Service Host  
parttime/nul-urencontract  
Eindhoven- Rotterdam- Den Haag  
 

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  
De Service Host werkt lokaal voor een specifieke 
property in onze portfolio of in een regio (meerdere 
properties) en is verantwoordelijk voor de check-ins en 
service verzoeken in zijn/haar werkgebied. De Service 
Host wordt aangestuurd door de Service Desk 
Supervisor. 

Verantwoordelijkheden 
Check in – zorg dragen voor een gastvrij welkom, 
soepele sleutel- en informatieoverdracht aan nieuwe 
bewoners 
Service verzoeken – specifieke service verzoeken van 
een bewoner (extra bed, etc.) opvolgen, waar nodig 
op aanwijzing van Service Desk Supervisor of 
Operations manager. 
 
Incidentele controle – controleren van (pre-arrival) 
opleveringen, Housekeeping, techniek, e.d. 

Functie-eisen, vaardigheden en kennis 
- Aantoonbare werkervaring in een klantgerichte & 

dienstverlenende omgeving (bij voorkeur in 
hotellerie of vergelijkbare branche) 

- Opleidingsniveau MBO of hoger 
- Werkt actief aan de samenwerking binnen het 

team 

 

 

- Goede kennis van de Nederlandse en Engelse 
taal zowel in geschrift als mondeling 

- Oproepbaar met flexibele werktijden 
- Opleidingsniveau MBO of hoger 

Competenties 
- Is betrouwbaar en behandelt onze bewoners en 

collega’s fair en met respect 
- Werkt met plezier en is gepassioneerd en gedreven 

over wat hij/zij doet 
- Is professioneel in zijn/haar werkwijze en benadering 

van klanten 
- Kan goed zelfstandig werken en denkt in 

mogelijkheden 
- Gastvrijheid zit diepgeworteld in zijn/haar genen 
- Is energiek, creatief, ondernemend, gaat voor het 

resultaat en kan anticiperen in onverwachte situaties 
- Heeft zeer goede communicatieve & sociale 

vaardigheden en representatief 
- Is accuraat en draagt verantwoording over zijn/haar 

eigen werk 
 
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 
b e l o v e n w i j e e n s n e l g r o e i e n d e , f i j n e , 
werkomgeving. 
 

Stuur je CV en motivatie naar werken@corporatehousingfactory.com
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