
 

Kom jij “shinen” op ons terras? 

Restaurant Remise47 is gevestigd in Hotel De Hallen, in de voormalige tramremise in Amsterdam 

West. Remise47 heeft een “urban bistro” stijl en door de Frans-Internationaal georiënteerde keuken 

serveren we gerechten met een moderne twist, bijpassende wijnen en verrassende cocktails. Bekijk 

hier het menu! Remise47 heeft naast een restaurant een (cocktail)bar, een grote lounge en een 

mooi terras, waar heel de dag de zon op staat! We hebben het niet afgemeten, maar dit zou zomaar 

eens één van de grootste terrassen van Amsterdam kunnen zijn. Wij vinden het in ieder geval het 

mooiste terras van Amsterdam!  

Het terras bij Remise47 is dé plek waar je de eerste lente zonnestralen kunt oppikken en waar je 

kunt genieten van een drankje, cocktail, ontbijt, lunch of diner. Het is een plek waar locals en 

toeristen samen komen, samen eten en socializen. Met het terrasseizoen in aankomst, zijn wij op 

zoek naar versterking van ons F&B team. Werken bij Remise47 en op ons terras is echter wel 

alleen weggelegd voor echte zonaanbidders, buitenmensen, terrastijgers en F&B’ers in hart en 

nieren! Herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Onze nieuwe collega vindt het leuk om in de horeca te werken en ziet een vol terras of restaurant 

als een uitdaging. Jij bent een echte teamplayer, enthousiast, servicegericht en denkt in 

mogelijkheden, ook buiten je eigen afdeling om. Jij hebt altijd een lach op je gezicht en weet onze 

gasten te verrassen met een uitmuntende service en een gezellig praatje. Daarnaast heb je ervaring 

in de horeca en beheers je de Nederlandse en Engelse taal.  

Wij bieden: een te gekke werkplek op een hippe locatie, flexibiliteit en een marktconform salaris. 

De diensttijden zijn flexibel, zowel doordeweeks als in het weekend.  

Herken jij jezelf in boven gesteld profiel en ben je op zoek naar een leuke (bij)baan?! Stuur dan 

snel je CV en motivatiebrief naar Gwenn Danis via Gwenn@hoteldehallen.com.  

https://www.remise47.com/nl/eten-drinken
https://www.remise47.com/nl/eten-drinken

