
 

 

 

 

 

Voordelen van werken bij The Dylan… 

▪ Vanaf indiensttreding staat er een Swapfiets voor je klaar. Deze wordt voor een jaar compleet 

vergoed. 

▪ 25 vakantiedagen en 8% vakantiebijslag. 

▪ Schoenvergoeding van max 100 euro bruto per jaar. 

▪ Gratis overnachting na proeftijd in het hotel met ontbijt én diner voor twee personen  

▪ 50% korting op de rekening bij Michelin ster restaurant Vinkeles en Bar Brasserie OCCO. 

▪ 50% korting op High Wine vouchers voor Bar Brasserie OCCO. 

▪ 50% korting op de restaurant rekening bij 16 partner hotels in Amsterdam zoals Pulitzer, 

Conservatorium Hotel, De L’Europe en vele anderen… 

▪ Korting op overnachtingen bij hotel St Gerlach (Valkenburg), het Kruisheren Hotel (Maastricht), 

Winselerhof (Landgraaf) en wereldwijd bij andere Leading Hotels of The World.  

▪ Korting op verzekeringen en sportscholen.  

▪ Maandelijkse vaste reiskostenvergoeding gebaseerd op de afstand tussen huis en hotel. 

▪ De werkkleding wordt compleet verzorgd en gereinigd door het hotel. 

▪ Je hoeft zelf geen maaltijden mee te nemen want deze hebben wij onze personeelskantine. 

▪ Social events: twee personeelsfeesten per jaar en vele (spontane) borrels! 

▪ Diverse uitjes met je afdeling. 

Carrière 

▪ The Dylan Amsterdam is onderdeel van The Leading Hotels of the World.  

▪ Werken in een Green Globe gecertifieerd hotel.  

▪ Je zal werken met state-of-the-art equipment en producten. 

▪ Wij zijn geen onderdeel van een keten. Dit houdt in dat wij besluitvaardig zijn, een no-nonsense 

bedrijfscultuur voeren met korte lijnen en directe communicatie. 

▪ Werken in een internationale omgeving. 

▪ Je komt te werken in een solide organisatie.  

▪ Werken in het best performende hotel van Amsterdam met een goede naam en reputatie 

▪ Ons restaurant Vinkeles heeft een Michelin ster, met de ambitie te groeien naar een tweede ster. 

▪ Werken bij The Dylan Amsterdam is een springplank naar een carrière in het luxe segment en staat 

erg goed op je CV. 

 

Loopbaanontwikkeling 

▪ Uitgebreid workshop programma waarbij je meegenomen wordt in de expertise van de 

verschillende afdelingen.  

▪ Je komt te werken in een team van experts in een van de beste Amsterdamse 5 sterren hotels. 

▪ We bieden trainingen aan op basis van jouw ontwikkelbehoefte. 


