
 

Food & Beverage Medewerker Parttime 

Restaurant Remise47 is gevestigd in Hotel De Hallen, in de voormalige tramremise in Amsterdam 

West. Door de Frans – Internationaal georiënteerde keuken serveren we klassieke en moderne 

signatuur gerechten, bijpassende wijnen en verassende cocktails. Naast het restaurant bestaat de 

F&B afdeling uit een groot terras, een bar, lounge en vergaderzaal. Het is de plek waar locals en 

toeristen samen eten, drinken en socializen. Voor deze veelzijdige en dynamische werkplek zijn wij 

op zoek naar een Parttime F&B Medewerker. 

Als F&B Medewerker zorg jij samen met het team voor een optimale gastvrijheid en kwaliteit die 

past bij Remise47 en Hotel De Hallen. Dit doe jij door er voor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt 

en er netjes uitziet. Jij draagt zorg voor onze gasten vanaf het moment van ontvangst tot vertrek. 

Het ontbreekt hen 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. Kennis van gerechten, wijnen 

en cocktails is dan ook een pré. 

Onze nieuwe collega vindt het leuk om in de horeca te werken en ziet een vol terras of restaurant 

als een uitdaging. Je bent een echte teamplayer, enthousiast, servicegericht en denkt in 

mogelijkheden, ook buiten je eigen afdeling om. Jij hebt altijd een lach op je gezicht en weet onze 

gasten te verrassen met een uitmuntende service en een gezellig praatje. Daarnaast heb je ervaring 

in de horeca en beheers je de Nederlandse en Engelse taal. 

Wij bieden: een te gekke werkplek op een hippe locatie, flexibiliteit en een marktconform salaris. 

De functie is voor 2 a 3 dagen per week. 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.  


