Bartender- Parttime / Fulltime
Hotel De Hallen is gevestigd 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.
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. Bekijk hier het menu!

Wie zoeken wij?
Als Bartender bij Remise47 is de bar jouw domein! Alle drankbestellingen komen bij jou binnen en
jij zorgt dat deze gemaakt en uitgeserveerd worden. Jij maakt niet alleen de lekkerste drankjes en
cocktails, maar serveert ze ook nog eens met flair. Jij:






Hebt ervaring in de horeca
Hebt kennis van wijnen, bieren, cocktails en koffiesoorten
Bent enthousiast en servicegericht
Wordt er blij van om gasten te verrassen met suggesties
Bent stressbestendig, jij ziet een vol restaurant of terras als een uitdaging

Wat bieden wij jou?
Een te gekke werkplek op een hippe locatie (Amsterdam West is trending!), flexibiliteit en een
marktconform salaris. Daarnaast bieden we veel extra benefits aan, zoals onder andere: een
reiskostenvergoeding (10km>), collectieve zorgverzekering, korting in alle hotels en restaurants, te
gekke personeelsfeesten, sportevenementen en interne doorgroeimogelijkheden.
De functie is zowel fulltime als parttime beschikbaar. Diensttijden zijn flexibel maar voornamelijk
tussen 17.00 en 01.00 uur, zowel doordeweeks als in het weekend. Herken jij jezelf in boven gesteld
profiel en ben je op zoek naar een leuke nieuwe uitdaging of een fijne bijbaan? Solliciteer dan snel
naar Lucas Kaan (Hotel Manager) via jobs@vondelhotels.com. Vermeld hierbij in het onderwerp
van je mail “Bartender Remise47”.

