
 

Full time Food & Beverage Medewerker 

Hotel JLno76 is een bijzonder boutique hotel op een perfecte locatie: precies tussen het museum- en 

modekwartier, pal achter de PC Hooftstraat. Het hotel beschikt over 39 luxe kamers, een gezellige lobby 

en een knus restaurant met binnentuin. Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een 

enthousiaste Full Time F&B Medewerker, die het leuk vindt om het verschil te maken voor onze gasten. 

Binnen deze afwisselende functie zul jij enerzijds als F&B Medewerker zorgen voor optimale 

gastvrijheid, service en kwaliteit in het restaurant en de bar/lounge.  Samen met het team verzorg je alle 

voorkomende werkzaamheden tijdens het ontbijt, de lunch en het diner en zorg je ervoor dat het onze 

gasten aan niets ontbreekt. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorbereiden van mise 

en place, het ontvangen en placeren van gasten, het opnemen en serveren van bestellingen en het 

bereiden van kleine gerechten. 

Daarnaast zal jij op de dagen dat de chef niet aanwezig, de Ontbijt Chef zijn. Tijdens deze diensten ben 

je verantwoordelijk voor het bereiden en uitgeven van het ontbijt buffet en het voorbereiden van de lunch 

en diner gerechten. Je bent verantwoordelijk voor het plannen en regelen van de uitvoering van de 

werkzaamheden en daarnaast bewaak je zowel het bereidingsproces als de kwaliteit van de gerechten. 

Je wordt nauw betrokken bij de menu samenstelling en het is dus belangrijk dat je het leuk vindt om 

mee te denken en ideeën aan te dragen. 

We zijn op zoek naar een flexibel persoon, die het leuk vindt om zowel in de ochtenden als in de avonden 

te werken. Iemand die zowel in de keuken als de bediening zijn of haar mannetje kan staan. Je bent 

gastvrij, nauwkeurig en hebt oog voor detail. Daarnaast is de "roll up your sleeves" mentaliteit op jou 

van toepassing. Je bent een echte teamplayer en vindt het leuk om deel uit te maken van een hecht en 

toegewijd team. Je hebt altijd een lach op je gezicht en denkt in kansen en mogelijkheden, ook buiten 

je eigen afdeling om. Daarnaast heb je ervaring in de horeca en beheers je de Nederlandse en Engelse 

taal uitstekend.  



Ben je geïnteresseerd en heb jij zin om aan de slag te gaan in Amsterdams mooiste Boutique Hotel? 

Draai jij je hand (en spatel) niet om voor een brede Food & Beverage functie? Stuur dan snel je 

motivatiebrief en CV naar Valerie Westen via Valerie@VondelHotels.com. 
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