
 

Eerste Medewerker Bediening 

Je hebt er vast over gehoord of je bent er wellicht al eens geweest – Dé Hallen in Oud-

West. De voormalige tramremise is 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 met een 

urban bistrokaart, een (cocktail)bar, een grote lounge en een mooi terras. Bekijk hier de 

menukaart! Voor deze te gekke werkplek, zijn wij op zoek naar versterking. Wij zoeken die 

authentieke, rasechte horecatijger – en wel in de vorm van een Eerste Medewerker 

Bediening (Fulltime).  

Als Eerste Medewerker Bediening zorg jij samen met het team, bestaande uit een 

Restaurant Manager, F&B Supervisors en F&B medewerkers, voor een optimale 

gastvrijheid en kwaliteit die past bij Restaurant Remise47 en Hotel De Hallen. Samen met 

jou collega’s zet jij de toon wat betreft het service- en kwaliteitsniveau van de afdeling. Dit 

doe je door er voor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt en er strak uitziet. Jij bent het 

eerste aanspreekpunt voor de F&B medewerkers en onze gasten als het gaat om 

problemen, complimenten en klachten. Je zorgt te allen tijde voor een goede afhandeling. 

Onze gasten ontbreekt het aan niets door jouw gastvrijheid, fijne omgang en oog voor 

detail. Jij hebt een passie voor eten en drinken en brengt dit graag over op onze gasten.  

Wat bieden wij? Een te gekke werkplek op een hippe locatie! Je wordt deel van een jong 

ambitieus team en een groeiend bedrijf met interne doorgroeimogelijkheden. We bieden 

een goede reiskostenvergoeding en een marktconform salaris. 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 nieuwe 

uitdaging?! Solliciteer dan snel naar Valerie Westen via Valerie@VondelHotels.com. 

https://www.remise47.com/nl/eten-drinken
mailto:Valerie@VondelHotels.com

