
 

Terras topper – Parttime (liefst 2 dagen 
beschikbaar) 
Vind jij het heerlijk om met een zonnetje op je gezicht te werken? Ben jij de horecatijger die wij 
zoeken? Word jij onze nieuwe Terras Topper? 
 
Eigenlijk hoeven wij niet veel te vertellen over deze functie, aangezien de titel genoeg zegt. Jij bent 
werkzaam op ons terras, waar jij zorgt voor een unieke beleving voor onze gasten. Jij neemt de 
bestellingen op, maakt de drankjes klaar, serveert de bestelde gerechten én jij zorgt ervoor dat de 
gasten net dat beetje extra service krijgen dan zij gewend zijn. Jij hebt altijd een lach op je gezicht 
en vindt het zelf ook geweldig om in je eigen tijd de horeca te bezoeken, zodat jij een inschatting 
kan maken van hetgeen onze gasten verwachten van service en jij de service kan bieden die zij 
verwachten. Service staat bij jou ook op nummer 1, zelfs het serveren van zonnebrand is jou niet 
te gek. 
 

Wat bieden wij jou? 
Uiteraard is dit geen liefdadigheidswerk, ondanks dat dit echt je passie is. Wij bieden naast een te 
gekke werkplek en een marktconform salaris, ook nog het volgende: 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werkt woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 Een uniform ontworpen door Claes Iversen 
 

Dat is nog niet alles, want je krijgt een cadeau bij je verjaardag en wij vieren het nieuwe jaar met 
een cadeau. Je krijgt bij ons al een jubileumbonus vanaf 2,5 jaar dienstverband en elk jaar is er een 
personeelsfeest waarbij een Employee-award per hotel wordt uitgereikt. 
 

Meer informatie over je werkplek 
Remise47 heeft een ‘urban bistro’ stijl en een zonnig terras. Onze gasten komen voor een lekker 
ontbijt, lunch, een borrel met heerlijke bites, een snelle hap of juist een uitgebreid diner met 
bijpassende wijnen. Remise47 is gevestigd in Hotel De Hallen, welke gevestigd is in de voormalige 
tramremise in Amsterdam. Hotel De Hallen is urban vintage met een industriële touch. Denk aan 
trendy Scandinavisch vintage interior design in een blauwstalen, roestrode setting met veel groen, 
veel planten en moderne kunst. Het voormalige tramdepot is met behoud van de originele 



elementen gerestaureerd en gevormd tot een hotel met 57 kamers, een prachtige lobby, 
vergaderzaal, een bar, ruim terras en Restaurant Remise47.  
 
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Wil jij werken voor een groeiende collectie 
van unieke hotels? Dan is werken bij Hotel de Hallen iets voor jou! Wacht dan niet langer en 
solliciteer snel! Stuur je motivatie en CV naar jobs@vondelhotels.com! 


