
 

 

 

 

Parttime Bartender 

Als Bartender 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 dranken 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 Mark Timo Jansen via F&B@HotelDeHallen.com.  

Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam aan het Bellamyplein. Dit 

geweldige monumentale pand behoort tot het belangrijkste erfgoed van de hoofdstad.  Hotel De 

Hallen is urban vintage met een industriële touch. Denk aan trendy Scandinavisch vintage interior 

design in een blauwstalen, roestrode setting met veel groen, veel planten en moderne kunst. 

Toegewijd personeel levert hoogwaardige service, de kamers zijn luxe en de sfeer is zeer relaxed. 

Hotel De Hallen is een ware must see, de ideale uitvalsbasis voor een citytrip Amsterdam of als 

locatie voor evenementen. Het voormalige tramdepot is door hotelier en eigenaar Arjen van den 

Hof in samenwerking met interieurarchitect Marco van Veldhuizen en architect Andre van Stigt 

met behoud van de originele elementen gerestaureerd en gevormd tot een hotel met 55 kamers, 

een prachtige lobby, vergaderzaal in boardroom set up, een bar, ruim terras en restaurant 

Remise47. In dit restaurant met Frans/Internationaal georiënteerde keuken genieten toeristen en 

locals van klassieke en moderne signatuur gerechten, bijpassende wijnen en verrassende  

cocktails. De ligging van Hotel De Hallen zorgt ervoor dat je te voet of per fiets Amsterdam kunt 

verkennen.   

 

Meer informatie: hoteldehallen.com 
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