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Supervisor - Gastvrouw/Gastheer Logement (32-36 uur) 
Domein Holset - BruisendWijnHuis 
Lemiers - Nederland 
 
Heb je altijd al gedroomd van het werken op een wijndomein? Ben je van nature gastvrij, heb je een 
hands on mentaliteit, een opgewekt karakter en werk je graag op een unieke plek? Dan is de vacature 
voor Supervisor – Gastvrouw/Gastheer Logement wellicht een mooie uitdaging voor jou. 
 
Domein Holset is een BruisendWijnHuis in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Wij produceren mousse-
rende kwaliteitswijnen uit 11ha wijngaarden. Op ons domein kun je heerlijk slapen; ons logement be-
staande uit 11 gastenkamers is duurzaam gebouwd en sfeervol ingericht. Daarnaast is er op het domein 
een proeflokaal met terras en een winkel waar onze mousserende wijnen verkocht worden. Gasten wor-
den wakker met uitzicht op de wijngaard, kunnen er heerlijk ontbijten en genieten van onze mousse-
rende wijnen tijdens een rondleiding of proeverij. 
 
Gastvrijheid en vakmanschap behoren tot de kernwaarden. Onze gasten waarderen de passie, vriende-
lijkheid en het enthousiasme dat ons team uitstraalt. 
 
Wij zijn op zoek naar een Supervisor – Gastvrouw/Gastheer voor ons Logement die zowel een coördine-
rende als meewerkende rol zal vervullen. Terwijl je het ontbijtbuffet voorbereid, maak je enthousiast 
een praatje met onze gasten. Ondertussen beantwoord je de telefoon, check je gasten uit en stem je 
samen met jouw collega’s de planning van de dag af. Omdat er op ons domein zoveel te beleven valt, zal 
geen dag hetzelfde zijn.   
 
Wat ga je onder andere doen 

• Als supervisor heb je zowel een coördinerende als meewerkende rol binnen de afdeling Loge-
ment. De focus ligt op het ontbijt, de housekeeping en het verwerken van de reserveringen.  

• Jij zorgt ervoor dat jouw collega’s hun werk op een goede manier kunnen uitvoeren. Je maakt 
een heldere dag- en weekplanning zodat iedereen binnen deze afdeling weet wat er te doen 
staat.   

• Jij zorgt voor een goede mise en place, je bent verantwoordelijk voor de inkoop en onderhoudt 
contacten met diverse leveranciers en partners.   

• Jij bewaakt de kwaliteit van zowel het ontbijt als de schoonmaak. Hiervoor heb je oog voor de-
tails en weet je precies wat onze gasten willen.  

• Jij zorgt voor een goed verloop van de in- en uitcheck en bent daarmee het eerste aanspreek-
punt.  

• De reserveringen, diverse e-mails en telefoontjes die dagelijks binnenkomen, verwerk jij in een 
handomdraai.  



	

	

• Jij laat gasten met plezier kennismaken met onze wijnen door middel van het schenken van een 
glas, het verzorgen van een proeverij of via de verkoop in de winkel.   

Wie ben jij? 

• Die vriendelijke en alerte gastvrouw/gastheer die oog heeft voor details en vormgeving en graag 
een stapje extra zet voor zowel onze gasten als collega’s. 

• Jij voelt als geen ander de wensen van onze gasten perfect aan en weet hier goed op in te spelen. 
• Iemand die snel kan schakelen en niet vergeet om vooruit te denken.  
• Jij bent bekend met Office en reserveringsprogramma’s of hebt de wil om je hierin te verdiepen.  
• Jij hebt ervaring in de gastvrijheidssector en het liefst minimaal een MBO-achtergrond.  
• Omdat je komt te werken op een BruisendWijnHuis is affiniteit met wijn is zeker een pré.  

Wat wij jou bieden 

• Een veelzijdige baan waarin je je kunt ontwikkelen op een mooie locatie met een bijzonder aan-
bod aan mousserende wijn en gastvrijheid. 

• Een werkomgeving waar jouw mening ertoe doet.  
• Een passende beloning en voldoende ruimte voor een goede werk/privé balans.  
• Vertrouwen en vrijheid als je je positie ook écht pakt.  
• Start per 1 april 2023.  

 
Planning 

Hebben wij jouw interesse gewekt? Stuur dan jouw CV en motivatie voor 24 februari naar  
info@domeinholset.nl t.a.v. Wendy Quaedvlieg. Eventuele vragen over deze baan of over Domein Hol-
set beantwoorden wij graag per mail of telefonisch (043 850 29 28).  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


