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WERKEN IN HET SAUERLAND

De Göbel’s Hotelgroep is een verband 
van individueel geleide hotels met 3 tot 
5 sterren. Gesticht door de Willinger 

Gert Göbel telt de groep 13 hotels, twee gasten- 
verblijven en diverse vakantiewoningen in het  
midden van Duitsland.

De groep beschikt over 1.167 kamers met totaal 
2.355 hotelbedden. Ruim 1.000 medewerkers,  
waaronder 75 in opleiding, zijn in de weer om het de 
gasten naar de zin te maken. Volgens woordvoerster 
Marion Arens werken er meer dan tien nationali- 
teiten bij de Hotelgroep, variërend van Duitsland 
tot Eritrea en van Polen tot Indonesië. “Vakkrachten  
uit Nederland en België met horecadiploma’s en  
degenen die daartoe opgeleid willen worden, zijn 
hartelijk welkom. Ze kunnen laagdrempelig een 
e-mail schrijven aan onze Stephanie Göbel die ver-
antwoordelijk is voor het personeelsbeleid en krijgen  
altijd antwoord”, aldus Marion Arens. 

Meer dan tien nationaliteiten 
aan het werk:

Göbel’s Hotelgroep Willingen

Duale opleidingen 
We spreken met haar en de 20-jarige Lena Stremme 
die bij Göbel’s een vakopleiding in de horeca volgt. 
Dat gebeurt volgens het Duitse duale systeem, waar-
bij je enkele dagen in de schoolbanken zit en de rest 
van de week in het zogeheten opleidingsbedrijf – in 
dit geval bij Göbel’s Landhotel in Willingen- actief 
bent. 
Lena Stremme: “In 2013 heb ik vanuit mijn school 
drie weken praktijk gedaan bij Göbel’s in Willin-
gen. Vanwege de ontspannen sfeer en het feit dat de 
familie Göbel een warm kloppend hart heeft voor 
zijn medewerkers, was ik blij dat ik via deze hotel-
groep mijn opleiding kon volgen. Dat betrof eerst 
een driejarige koksopleiding in Korbach. Daar leer 
je veel over de bewaring van producten en de berei-
ding van gerechten. Het economische deel van dat 
alles is ook belangrijk. In het hotel heb ik meege-
draaid in de keuken, aan de receptie en in de marke-
tingafdeling voor de hele hotelgroep. Bij alles wat je 

Lena Stremme aan het werk in de keuken van het Göbel’s Landhotel in Willingen. 
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Hier eet je op z‘n Beiers!

Hartelijk Welkom
bij ons in Bavaria Stadl

• Beierse lekkernijen
• gezellig, Alpen-sfeer, authentiek
•  groot terras met uitzicht op de 

Willinger fl aneermijl
• culinaire actieweken & kinderkaart
•  ideaal voor groepen, fi etsers en 

wandelaars

BAVARIA STADL · Briloner Str. 39 · 34508 Willingen 
Tel. 056 32-968696 · www.bavaria-stadl.de

Openingstijden: dagelijks vanaf 10 uur · Warme keuken: 12-22 uur

Teamwerk en een goed bedrijfsklimaat staan centraal bij de 
Göbel’s Hotelgroep.

Informatie over werken bij Göbel’s Hotelgroep
Voor meer informatie over werken bij de Göbel’s Hotelgroep kan 
contact worden opgenomen met hoteldirectrice Stephanie Göbel: 
Göbel’s Landhotel, Brilonerstraße 48, 34508 Willingen (Upland), 
s.goebel@goebels-landhotel.de, tel.0049-(0)5632-9870, 
www.goebels-landhotel.de/ausbildung.

doet, staat de gast centraal. Daarom is een aangeboren gastvrijheid 
erg belangrijk.”
Intussen doet Lena Stremme vanuit het Göbel’s Landhotel de oplei-
ding hotelvakvrouw. Dat is een managementopleiding, waarvoor 
ze regelmatig te vinden is in Meschede. Bedrijfsvoering en boek-
houden in een horecabedrijf, calculeren, personeelsorganisatie, de 
planning van evenementen, kennis van belastingen en juridische 
aspecten zijn enkele van de vakken waarin ze wordt onderwezen. 
Sinds enige tijd heeft Lena ook het certificaat om in het hotel  
anderen intensief te begeleiden die in het duale systeem de  
koksopleiding volgen.

Fijne atmosfeer
Ze roemt de fijne atmosfeer bij de hotelgroep. “Ik kan de Göbel Ho-
tels werkelijk aanbevelen als een goede werkgever. Er heerst hier een 
perfect arbeidsklimaat’ voegt ze eraan toe. Toch ligt daar niet haar 
toekomst. Allereerst wil ze wat van de wereld zien, bij voorbeeld 
werkend op een klein cruiseschip of ervaring opdoen in landen  
als Australië of Indonesië. Maar dan gaat het toch naar huis, naar 
hotel-restaurant Stremme in de plaats Becke bij Gummersbach in 
het Bergischer Land. Dat is een hotel met zeventien kamers en veel 
gezelligheid, waar zij later als de derde generatie het stokje van haar 
ouders wil overnemen. 
Marion Arens wijst op de hoteleigen “Azubi Akademie” die vijf jaar 
geleden is ontstaan op initiatief van Stephanie Göbel. Eens per jaar 
worden de jongeren in opleiding bij elkaar gebracht. Ze krijgen 
dan niet alleen bijscholing in hun eigen vak, maar de serviceprofis 
van de totale hotelgroep brengen de jongeren de speciale “Göbel- 
Spirit” bij. Die spirit betekent dat in deze hotelfamilie iedereen be-
grip moet opbrengen voor de ander. Daarbij staan teamwerk en een 
goed bedrijfsklimaat centraal. 
Marion Arens tot slot: “Zowel vakkrachten met een horeca-oplei-
ding als degenen die zo’n opleiding willen volgen, zijn bij de Göbel’s 
Hotelgroep hartelijk welkom. En dat niet alleen. Indien gewenst 
helpen we de toekomstige collega’s om hun weg te zoeken in de 
nieuwe omgeving. Dat geldt voor het vinden van woonruimte – 
ook voor de gezinnen-, voor het zoeken van scholen voor eventueel 
meekomende kinderen en dergelijke.”

De deelnemers van de hoteleigen “Azubi-Akademie” 
van de Göbel’s Hotelgroep. Foto’s: Göbel’s Hotelgroep Willingen.


