
 

Barmedewerker 

Je bent er vast al over gehoord of je bent er wellicht al geweest – De Hallen in Oud-West. De 

voormalige tramremise is in 2014 geheel omgetoverd tot een ware F&B walhalla en de nieuwste 

HOTSPOT van Amsterdam! In één van deze hallen is Hotel De Hallen gevestigd met Restaurant 

Remise47. Remise47 heeft naast een restaurant met 55 couverts een (cocktail)bar, een grote 

lounge en een mooi terras, waar heel de dag de zon op staat! We hebben het niet afgemeten, maar 

dit zou zo maar eens één van de grootste terrassen van Amsterdam kunnen zijn. Voor deze te 

gekke werkplek zijn wij op zoek naar versterking – en wel in de vorm van een parttime 

Barmedewerker. 

Als Barmedewerker is de bar jouw domein! Jij zorgt er voor dat alles vlekkeloos verloopt en er 

netjes uitziet. Alle drankbestellingen vanuit de F&B afdeling komen bij jou binnen en jij zorgt dat 

deze gemaakt en uitgeserveerd worden. Jij maakt niet alleen de lekkerste drankjes en cocktails, 

maar serveert ze ook nog eens met flair. Overdag zal je vooral warme en frisdranken bereiden, 

maar ’s avonds ook alcoholische dranken en cocktails. Samen met het team zorg jij er voor dat het 

onze gasten aan niets ontbreekt. Door jouw gastvrijheid, fijne omgang en oog voor detail gaan 

gasten graag aan de bar zitten en komen ze terug naar Remise47. 

We zijn op zoek naar een enthousiast, flexibel en servicegericht persoon. Jij hebt altijd een lach op 

je gezicht en weet onze gasten te verrassen met een uitmuntende service en een gezellig praatje. 

Je bent nieuwsgierig, stressbestendig, creatief en denkt in mogelijkheden, ook buiten je eigen 

afdeling om. Daarnaast heb je ervaring in de horeca en beheers je de Nederlandse en Engelse 

taal. Kennis van koffies en cocktails is een pre. De diensttijden zijn flexibel, zowel doordeweeks als 

in het weekend. 

Herken jij jezelf in boven gesteld profiel en ben je op zoek naar een leuke (bij)baan?! Stuur dan 

snel je CV en motivatiebrief naar Maarten van der Pluijm via maarten@hoteldehallen.com.  
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