
ONZE ERVARINGEN 

ANIEK:

“Ik heb 6 jaar geleden gekozen voor een stage op de Reservations afdeling omdat ik graag iets 
wilde betekenen voor gasten als eerste contact, want eerste indrukken zijn alles. Ik wilde daar 
heel graag aan meewerken. Ook vond ik het echt super leuk om als volwaardige medewerker 
gezien te worden. Je telt als stagiair net zoveel mee als een werknemer, wat mij echt aansprak. 
Als laatste was voor mij de tijd die ik kreeg om te werken aan mijn scriptie een vereiste, wat ik 
meer dan voldoende kreeg.

Na mijn opleiding en wat werkervaring te hebben opgedaan bij andere bedrijven ben ik weer 
teruggekomen omdat ik het een ontzettend fijn bedrijf vindt. Ik ben altijd onderdeel van het 
team geweest en heb me altijd welkom gevoeld. Tijdens de stage heb ik ontzettend veel ge-
leerd en nu nog steeds! Persoonlijke ontwikkeling staat voorop hier; fouten mag je maken, 
maar je moet hier wel van leren. Het is hard werken, maar daar krijg je veel kennis, gezelligheid 
en een mooie tijd voor terug!”
 

DENISE:

“Mijn verhaal bij City ID is begonnen tijdens mijn MBO stage achter de receptie bij ID Apar-
thotel. Tijdens mijn HBO opleiding een aantal jaar later bleef City ID toch hangen tijdens het 
zoeken van een stageplek. Hierbij zag ik de functie Reservations voorbij komen en leek mij dit 
een perfecte start voor mijn carrière in de Hospitality. Aangezien ik altijd op de voorgrond in 
de horeca heb gewerkt was het voor mij een grote stap om een kantoorfunctie aan te nemen, 
maar hier was Reservations een perfecte tussenstap voor! 

Doordat je continu contact hebt met gasten en klanten blijf je het eerste contact voordat de 
overnachting zal plaatsvinden. Timemanagement, communicatie en nauwkeurigheid zijn een 
must en de kwaliteiten die voor mij super belangrijk waren om aan te leren naast alles wat je 
hebt geleerd tijdens de studie. Doordat je 1 dag in de week een scriptie dag mag inplannen op 
het werk, heb je alle steun beschikbaar en ook de motivatie om op schema te blijven! Ik voelde 
me gezien als een medewerker en niet als een stagiaire en kreeg al snel verantwoordelijkheden 
toegewezen wat de motivatie ook zeker hoog houdt! Nu 2,5 jaar later ben ik nog steeds werk-
zaam in dezelfde positie, en met alle groeiplannen voor City ID op komst kan ik niet wachten 
om dit mee te mogen maken!”


