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CHRISTIAN ROTHBAUER VAN NH HOTEL
GROUP VERRUILT WENEN VOOR
AMSTERDAM ALS GENERAL MANAGER
VAN HET NIEUWE NH COLLECTION
AMSTERDAM FLOWER MARKET

 

⏲

http://nhhotels.pr.co/


Christian Rothbauer begon zijn loopbaan met stages en functies in hotels over de hele wereld,

variërend van het Waldorf Astoria in New York tot het historische Bayerischer Hof in München.

Op jonge leeftijd wilde hij liftjongen worden en gaandeweg stuurde hij zijn ambities bij. In 2015

ging Christian bij NH Hotel Group aan de slag als Assistant General Manager bij NH Collection

Wien Zentrum. Uiteindelijk ontwikkelde hij zich tot Cluster General Manager. In deze functies

was hij betrokken bij het openingsproces van het eerste

NH Collection hotel in Oostenrijk, de implementatie van de rebranding en de commerciële

strategieën. Na vier jaar bij NH Hotel Group heeft Christian de stad Wenen verruild voor het

bruisende Amsterdam.

 

“Ik vind het geweldig om de dagelijkse leiding te hebben over NH Collection Amsterdam

Flower Market. De locatie, en vooral het interieur van de ontbijtzaal, is een typisch voorbeeld

van de Amsterdamse School architectuur die sinds de opening in 1929 bewaard is gebleven. In

dit iconische gebouw is de historie nog volop aanwezig,” aldus Rothbauer. “Het belangrijkst zijn

de mensen die hier werken. We mogen dan een prachtig hotel bieden, het zijn onze

medewerkers die op een unieke wijze bijdragen aan het plezierige verblijf waaraan de

hotelgasten nog vaak zullen terugdenken.”

 

Herman Klok, Regional Director Operations, Amsterdam, Verenigd Koninkrijk en

Zwitserland van

NH Hotel Group, is ervan overtuigd dat Christian Rothbauer de juiste General Manager voor

het nieuwe

NH Collection hotel in de hoofdstad is. “In zijn vorige functies heeft Christian bewezen

verwachtingen te overtreffen, precies wat we bij het merk NH Collection nodig hebben. Hij kan

zich goed verplaatsen in de gast. Bovendien heeft hij oog voor detail. Met Christian aan het roer

weten we zeker dat het hotelteam een uitzonderlijke ervaring biedt.”

 

 

Over NH Collection Amsterdam Flower Market
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam, Buenos
Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Collection Amsterdam Flower Market is voor toeristen ideaal gelegen op een aantrekkelijke

plek in het centrum van Amsterdam, te midden van de belangrijkste bezienswaardigheden,

winkelstraten en het uitgaansgebied. De 233 kamers van het hotel ademen de sfeer van de stad:

bedrijvig en kosmopolitisch. Vooral de kleurrijke nabijgelegen Bloemenmarkt komt terug in het

moderne interieur van de openbare ruimten, waar bloemen de belangrijkste inspiratiebron

vormen.

 

Over NH Hotel Group

Met ruim 350 hotels is NH Hotel Group een internationale speler en toonaangevende operator

van hotels in Europa en Amerika. Sinds 2019 werkt NH Hotel Group samen met Minor Hotels

aan de integratie van hun hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk dat inmiddels in

meer dan vijftig landen over de hele wereld vertegenwoordigd is. Samen hebben de twee

groepen meer dan 500 hotels in hun portefeuille, die in acht merken zijn ondergebracht: NH

Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana en Oaks.

 

Kijk voor meer informatie en afbeeldingen op nhhotels.pr.co en onze profielen op de sociale

media. Ga voor de teaservideo over NH Collection Amsterdam Flower Market naar:

https://youtu.be/Ihm5xm_K2Bk.  

https://youtu.be/Ihm5xm_K2Bk
https://www.nh-hotels.com/social-media
https://nhhotels.pr.co/


NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/

NH Hotel Group Northern Europe
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