
 
 
 
Ontbijt Medewerker – Parttime 
Ben jij een vroege vogel? Vind je het leuk om in de keuken te staan en ben jij bekend met het bereiden 

van ontbijtgerechten? Werk jij graag zelfstandig, maar ben je ook collegiaal? Dan ben jij de Ontbijt 

Medewerker die wij zoeken bij Hotel Roemer! 

 

Opstaan is een makkie voor jou en daarom vind je het geen probleem dat jouw werkdag om 06:00 

begint. Het ontbijt ziet er onder jouw toezicht altijd tip top uit. Je bent verantwoordelijk voor het 

bereiden van zowel de warme als koude items op het ontbijtbuffet. Jij kunt snel schakelen tussen a la 

carte ontbijt bestellingen maken en tussendoor tafels uithalen. Jij weet waar de prioriteiten liggen en 

vraagt hulp indien nodig. Naast het ontbijt verzorg je het personeelseten. Samen met de F&B 

Medewerker regel jij het reilen en zeilen in zowel de keuken als in het restaurant. 

 

Wie zoeken wij? 
Onze nieuwe collega gaat proactief, allround en zelfstandig te werk met een gevoel voor gastvrijheid 

en collegialiteit. Je hebt enige ervaring in de keuken of F&B en spreekt de Nederlandse en Engelse taal.  

Vanwege de kleinschaligheid is er ruimte voor écht gastencontact en dat is precies wat jij  zoekt in jouw 

nieuwe uitdaging! Jij geniet van de keuken alsmede het gastheer/gastvrouw schap en vindt het 

belangrijk dat het onze gasten aan niets ontbreekt.  

 

Wat bieden wij jou? 
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Nieuwjaar met een spetterend cadeau 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotel openingen 

 



Meer informatie over jouw werkplek 
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. 

 

Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie van 

unieke hotels? Dan is werken bij Hotel Roemer iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel! 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com! 

 


