
 

 

Bartender- Parttime / Fulltime 
 
Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam. 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. Het voormalige 
tramdepot is 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. 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 
deze te gekke werkplek zijn wij op zoek naar versterking en wel in de vorm van een Parttime of 
Fulltime Bartender. 

Wie zoeken wij? 
Als Bartender bij Remise47 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.  

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, maar voornamelijk tussen 
17.00 en 01.00, zowel doordeweeks als in het weekend. 

 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden: een te gekke werkplek op een hippe locatie, flexibiliteit en een marktconform salaris. 
De functie is zowel parttime als fulltime beschikbaar. Diensttijden zijn flexibel, zowel doordeweeks 
als in het weekend. 
 
Herken jij jezelf in boven gesteld profiel en ben je op zoek naar een leuke nieuwe uitdaging?! 
Solliciteer dan snel naar Valerie Westen via Valerie@vondelhotels.com 

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

