
 

 

Afwasser / Steward 

Remise47 is gevestigd in het populaire De Hallen complex in Amsterdam Oud-West. Het restaurant is 

onderdeel van Hotel De Hallen en serveert dagelijks ontbijt, lunch en diner. Remise47 heeft een “urban 

bistro” stijl en door de Frans-Internationaal georiënteerde keuken serveren we gerechten met een 

moderne twist, bijpassende wijnen en verrassende cocktails. Bekijk hier het menu! Het is een plek waar 

locals en toeristen samen eten, drinken en socializen. Iedereen voelt zich hier thuis – van ‘s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat. Voor het keuken team van Restaurant Remise47 zijn wij op zoek naar 

versterking, en wel in de vorm van Afwasser / Steward. 

Jouw takenpakket bestaat onder andere uit;  

- Schoonmaken van serviesgoed, glaswerk, bestek en keukengerei met behulp van de 

spoelmachine; 

- Uitnemen en indien nodig nadrogen of poleren van gereinigde stukken; 

- Serviesgoed, glaswerk, bestek en keukengerei neerzetten op de daartoe bestemde 

plaatsen; 

- Schoonmaken en houden van de werkplek. 

Daarnaast wordt er van je verwacht dat je zelfstandig en zorgvuldig te werk gaat met een gevoel voor 

gastvrijheid en collegialiteit. Jij zorgt er voor dat alles tijdig schoon en bruikbaar is voor jouw F&B 

collega’s en bent essentieel in de ondersteuning van het keuken team. Wij zijn opzoek naar iemand die 

van aanpakken weet en het fijn vindt om achter de schermen er voor te zorgen dat alles goed verloopt. 

Kun jij snel schakelen en weet je waar de prioriteiten liggen? Dan zijn wij per direct opzoek naar jou. 

Het betreft een parttime positie, de werktijden zullen over het algemeen vanaf 18.00 tot sluit zijn, van 

donderdag tot en met zondag. Werken in de weekenden en op feestdagen moet voor jou dus geen 

probleem zijn.  

Herken jij jezelf in boven gesteld profiel? En ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in een leuk en 

dynamisch team? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Lucas Kaan via Lucas@hoteldehallen.com. 

https://www.remise47.com/nl/eten-drinken

