
 

CHEF DE PARTI 
 

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. Het is een plek waar locals en toeristen samen komen, 

samen eten en socializen. Voor deze te gekke werkplek, zijn wij op zoek naar versterking – en wel in de 

vorm van een Chef de Parti. 

Binnen deze uitdagende functie ben je continue bezig met het leveren van een culinair hoogwaardig 

product dat past bij het unieke concept en de behoefte van de gasten. Jij bent eindverantwoordelijk voor 

jouw parti en helpt mee met het aansturen van de zelfstandig werkende koks en leerlingen. Jij bent een 

vak fanaat en vindt het leuk om jouw collega’s te inspireren met jouw creativiteit en ideeën. Meedenken 

over de ontwikkeling van nieuwe gerechten en/of de menu’s is dan ook echt iets voor jou! Daarnaast is 

jouw focus altijd op de gasten en zorg jij dat zij in de watten worden gelegd met jouw heerlijke gerechten. 

Onze nieuwe collega vindt het leuk en uitdagend om in een klein team te werken. Je bent een goede 

teamplayer met sterke communicatieve vaardigheden en bezit de passie voor het leveren van een 

geweldige ervaring voor de gasten. Daarnaast ben je professioneel, betrokken, je hebt oog voor detail 

en werkt volgens de HACCP regels. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als Chef de Parti en beheerst 

de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift.  Herken jij jezelf in bovengesteld profiel? 

En ben jij toe aan een nieuwe uitdaging binnen een jonge, dynamische en groeiende organisatie? Stuur 

dan je CV en motivatiebrief op naar gijs@hoteldehallen.com.  
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