
 

 

 

 

Parttime Medewerker Food & Beverage 

In Hotel Roemer 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 Roemer 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? Solliciteer dan snel naar Jessica de Groot via Jobs@Vondelhotels.com 

Een karakteristiek, intiem hotel met pittoreske binnentuin dat rust biedt in de wervelwind die 

Amsterdam heet, dat is Hotel Roemer. Je kunt genieten van een drankje in de sfeervolle lounge 

met open haard. 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 38 hoogwaardige kamers en suites.  Dit boutique hotel bezit een exclusieve 

boardroom: de ideale setting voor vergaderingen of productpresentaties. De ligging is 

majestueus, omgeven door Amsterdams bekendste musea, het Vondelpark en het bruisende 

nachtleven. 

 

Meer informatie: hotelroemer.com 
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