
 

 

F&B Medewerker – Fulltime 
Een karakteristiek, intiem hotel met pittoreske binnentuin dat rust biedt in de wervelwind die 
Amsterdam heet, dat is Hotel Roemer. Elk vertrek in dit hotel spreekt tot de verbeelding en heeft de 
perfecte combinatie van interior design en hedendaagse kunst. Hotel Roemer is een goed bewaard 
geheim met 37 hoogwaardige kamers en suites. De ligging is majestueus, omgeven door Amsterdams 
bekendste musea, het Vondelpark en het bruisende nachtleven. 
 

Wie zoeken wij? 
Als F&B Medewerker in Hotel Roemer ben je allround. Je zorgt 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. Op de dagen dat je chef afwezig is, ben je ook verantwoordelijk voor het bereiden van 
kleine gerechten en het ontbijt. De kleinschaligheid van het hotel geeft je de gelegenheid met iedere 
gast een persoonlijke connectie te maken en zijn of haar bezoek aan de stad extra bijzonder te maken. 
Tot jou werkzaamheden behoren onder andere: 

 Het ontvangen en placeren van gasten 

 Opnemen en serveren van bestellingen 

 Het serveren van roomservice bestellingen 

 Bereiden van dranken en kleine gerechten  

 Voorbereiden van de mise en place  
 

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega met een "can-do" mentaliteit. Je bent een echte 
teamplayer en vindt het leuk om deel uit te maken van een hecht en toegewijd team. Daarnaast heb je 
ervaring in de horeca en beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend. Ervaring in een 
soortgelijke functie is zeer welkom, kennis van hotel- en restaurantprocedures en service is een pre.  
 

Wat bieden wij jou?  
Een te gekke werkplek in het meest intieme hotel van de Vondel Hotels collectie! Deze positie is een 
fulltime positie: werktijden zijn flexibel, zowel doordeweeks als in het weekend en op zon- en 
feestdagen. Daarnaast bieden we nog veel andere leuke extra’s aan, zoals onder andere: een 
reiskostenvergoeding (10km>), collectieve zorgverzekering, korting in de hotels en restaurants, 
personeelsfeesten, sportevenementen en interne doorgroeimogelijkheden. Ben jij héél enthousiast 
over Hotel Roemer en herken jij jezelf in boven gesteld profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 
Elise Visscher (Hotel Manager) via Jobs@VondelHotels.com. Vermeld in het onderwerp van je 
sollicitatie “F&B Medewerker Hotel Roemer”. 
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