
 

 

Parttime Medewerker Food & Beverage 

Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan in het leukste boutique hotel van Amsterdam? 

In Hotel JL№76 zijn we op zoek naar een enthousiaste parttime F&B Medewerker, die het leuk 

vindt om het verschil te maken voor onze gasten. 

Als F&B medewerker in Hotel JL№76 ben je allround. Je verzorgt alle voorkomende 

werkzaamheden in de bar/restaurant tijdens het ontbijt, de lunch en het diner. Deze 

werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorbereiden van de mice en place voor de 

roomservice en het restaurant, het ontvangen en placeren van gasten, het opnemen van 

bestellingen, het serveren van bestellingen en het bereiden van kleine gerechten. Wij zijn op 

zoek naar een flexibel en gastvrij persoon, die breed inzetbaar is. Onze nieuwe collega heeft 

altijd een lach op zijn of haar gezicht en weet onze gasten te verrassen. De "roll up your sleeves" 

mentaliteit is op jou van toepassing. Je bent een echte teamplayer en vindt het leuk om deel 

uit te maken van een hecht team. Daarnaast heb je ervaring in de horeca en beheers je de 

Nederlandse en Engelse taal uitstekend. De functie is voor gemiddeld 2 a 3 dagen per week. 

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

Hotel? Stuur dan snel je motivatiebrief en CV naar Dave Blokpoel via Dave@HotelJLno76.com 

Boutique op zijn best, dat is waar Hotel JL №76 voor staat.  De locatie is perfect: precies tussen 

het museum- en modekwartier, pal achter de PC Hooftstraat. De kleurrijke lounge en 

sprankelende collectie hedendaagse, Nederlandse kunst voelen direct vertrouwd. De 

binnentuin biedt rust en de ‘honesty bar’ zorgt voor een huiselijk gevoel in dit schitterende 

gerenoveerde 18e-eeuwse dubbele herenhuis.  De gerechten in het bijbehorende restaurant 

JAN, worden met verse ingrediënten bereid en passen bij Hotel JL №76; Kleurrijke drankjes en 

cocktails, gevarieerde diners en lunch die energie geeft. In de 39 luxe kamers, voorzien van 

COCO-MAT bedden, verzorgde beeldend kunstenares Barbara Broekman de kunstzinnige 

wallpapers. Haar werk, geïnspireerd door handborduursels van weleer, prikkelt de zintuigen en 

verleidt. 

Meer informatie: hoteljlno76.com 


