
 

 

 

BAR MEDEWERKER/BARTENDER  
Heb jij passie voor het maken van de lekkerste drankjes en cocktails en breng jij dit graag over op 
je gasten en collega’s? Ben jij enthousiast en straal jij plezier uit op je werk? Dan is de functie van Bar 
Medewerker/ Bartender bij ONS HUIS de ultieme plek om dit uit te oefenen! 
  
De bar is naast een ontmoetingsplek voor onze gasten het uitgifte punt voor het restaurant en het 
terras. Bij de bar komen alle drankbestellingen (warm/koud) voor het restaurant en de bar binnen. 
Jij zorgt dat deze bestellingen gemaakt worden en door de bedieningsmedewerkers uitgeserveerd 
worden. Alsook kan het zijn dat je allround ingezet wordt binnen de F&B afdeling. 
 

WIE ZOEKEN WIJ? 
Jij hebt passie voor dranken en vindt het leuk om hier meer over te leren. Daarnaast vind jij het 
ontzettend leuk om verschillende cocktails te maken. Ervaring is hierbij een pré, maar alles valt te 
leren. Daarnaast straal jij enthousiasme uit, werk je servicegericht en vind je het leuk om onze 
gasten een drinksuggestie te geven. 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 
• Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring; 
• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo 

weekendje Maastricht; 
• 20% korting in onze restaurants; 
• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes; 
• 3- gangen diner bij eerste verlenging contract; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont; 
• Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar); 
• Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen 

Vondel Hotels; 
• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden; 
• Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze 

volgend jaar bij jou op de kast; 
• Een uniform ontworpen door Claes Iversen (mits je in een van de hotels werkzaam bent 

m.u.v. housekeeping);  
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)  

MAKE IT HAPPEN 
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Dan is Vondel Hotels iets voor jou! Wacht 
dan niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com  


