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F&B STAGIAIR(E)
Heb jij passie voor de horeca en wil jij hier graag meer over leren? Ben jij op zoek
naar een operationele en veelzijdige stage? Dan is de functie van F&B Stagiair(e)
bij Café Pontsteiger de perfecte plek om dit vak uit te oefenen!
Hoe ziet jouw werkdag eruit? Als F&B Stagiair(e) ga je ontzettend veel leren, want
jij houdt je bezig met het verzorgen van de mise en place. Daarnaast ben jij
gemotiveerd en sta je al bij de deur om gasten te verwelkomen, te ontvangen en
de weg te wijzen. Natuurlijk draag jij ook zorg voor het opnemen en uitserveren
van bestellingen en vervolgens het opmaken van de rekening. Het bedienen van
feestjes, recepties en diners behoren ook tot jouw taak, aangezien jij ook
avonddiensten gaat draaien. Gasten kunnen ook speciale koffies, cocktails en
andere dranken bestellen die jij vervolgens voor hen gaat bereiden.

WIE ZOEKEN WIJ?
Je denkt in kansen en mogelijkheden, bent flexibel en gaat proactief te werk. Je
vindt het leuk om in een team te werken en bent een echte team player. Daarnaast
beheers je de Nederlandse en Engelse taal en moet je in het kader van een
hotelschool of toerisme opleiding een stage van minimaal 3 maanden lopen. Heb
jij de werkzaamheden snel onder de knie? En laat je zien dat je meer in je mars
hebt? Dan kunnen we binnen het team kijken of jij meer verantwoordelijkheden
voor je rekening kan nemen!

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Naast en te gekke stage en stagevergoeding, bieden wij









Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels
Collectieve zorgverzekering
Collectieve bedrijfsfitness
Interne doorgroeimogelijkheden
Interne en externe trainingsmogelijkheden
Sportevenementen
Een geweldige werkplek omgeven door kunst
Een uniform ontworpen door Claes Iversen

MEER INFORMATIE OVER JOUW WERKPLEK
Café Pontsteiger is het buurtcafé dat alles in huis heeft om een dag te vertoeven,
te dineren of on the go mee te nemen. In het hart van de Amsterdamse upcoming
wijk De Houthavens vind je het meest spraakmakende gebouw van de stad, de
Pontsteiger. Hoge plafonds en oneindige ramen met een weergaloos uitzicht over
het IJ maakt Café Pontsteiger een plek voor de creatieveling. Installeer je in je
office for the day, plug in en bestel een caffee latte of verse gember thee. Plug uit
voor je afspraak met vrienden, komt tot rust op ons terras en geniet van de zon.
All is possible, it’s up to you! Café Pontsteiger heeft voor ieder wat wils. ’s
Morgens vroeg openen we onze deuren en serveren een ontbijt om de dag goed
mee te beginnen. De hele dag kun je genieten van toegankelijke gerechten en
onze ruime selectie bier en wijn nodigt uit om te proosten. Geen tijd omdat je
staat te springen om Amsterdam te verkennen? No worries, bij ons bestel je je
favoriete gerecht ook TO GO!

MAKE IT HAPPEN
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Dan is werken bij Café
Pontsteiger iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel!
Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@vondelhotels.com

