
 

 

 
F&B medewerker – parttime  
  
Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. De omgeving is betoverend, nabij 
het Vondelpark, het Museumplein en de PC Hooftstraat. De setting imponerend: zeven karakteristieke 
18e-eeuwse herenhuizen maken waar wat ze beloven. Je proeft de pure sfeer van typisch Nederlands, 
gegoten in stijlvol interior design en beklonken in de verrassende collectie hedendaagse kunst. Het 
hotel beschikt over 83 comfortabele en modern ingerichte kamers, een meeting room, restaurant met 
bar en een binnentuin. Ook restaurant JOOST is een sfeervolle ontmoetingsplek. Het restaurant voert 
een frisse, Hollandse seizoensgebonden keuken met de nadruk op eenvoud. 

 
Wie zoeken wij? 
Voor Restaurant JOOST zijn wij op zoek naar versterking, en wel in de vorm van een Parttime F&B 
Medewerker. Als F&B Medewerker zorg jij voor optimale gastvrijheid, service en kwaliteit in het 
restaurant, de bar en de banqueting. Samen met het team verzorg je alle voorkomende 
werkzaamheden tijdens het ontbijt, de lunch en het diner en zorg je er voor dat het onze gasten aan 
niets ontbreekt. We zijn op zoek naar een flexibel persoon, die het leuk vindt om zowel in de ochtenden 
als in de avonden te werken. Jij hebt een passie voor het vak en vindt het leuk om onze gasten te 
verassen met jouw gastvrijheid en oog voor detail.  

Onze nieuwe collega is gemotiveerd en enthousiast en heeft werkervaring in een soortgelijk restaurant. 
Jij hebt altijd een lach op je gezicht en weet onze gasten te verassen met een uitmuntende service en 
een gezellig praatje. De “roll up your sleeves” mentaliteit is op jou van toepassing. Je bent nieuwsgierig, 
servicegericht, positief en een echte teamplayer. Stilzitten is niets voor jou en je denkt in 
mogelijkheden, ook buiten je eigen afdeling om. Daarnaast beheers je de Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wat bieden wij jou? 
Een unieke werkplek met een leuk en hecht team, flexibiliteit en een marktconform salaris. De 
diensttijden zijn flexibel, zowel doordeweeks als in het weekend en op feestdagen. 
 
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je op zoek naar een leuke nieuwe uitdaging? Solliciteer dan snel! 
Stuur je motivatie en CV naar Valerie Westen via Valerie@vondelhotels.com 
 


