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Bediening Foodhallen Amsterdam

Over ons

Foodhallen is een uniek concept waar samenkomen en diversiteit centraal
staat. Bij onze drie verstigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag brengen
we lokale en internationale keukens, craft-bier, wijn & G&T’s, grote en kleine
gezelschappen samen, houden we intieme borrels, geven we grote feesten en
zorgen we voor positieve vibes – vroeg, midden of laat op de dag. Waar je ook
naar op zoek bent – we got you!

Vacature

Wij zijn voor onze locatie in Amsterdam voor part time op zoek naar een:
Medewerker Bediening Foodhallen Amsterdam
Wij zijn op zoek naar een échte horeca topper. Iemand die houdt van het vak en
uiteraard van hard werken. Je bent ook bereid om soms over te werken en vindt
het niet erg om af en toe voor collega’s in te vallen!
Je vindt het leuk om op rustige momenten een praatje te maken met gasten maar
weet ook wanneer je een tandje bij moet zetten. Collegialiteit, gastvrijheid en
plezier in je werk zijn voor ons belangrijke competencies.
Als Medwerker bediening ben je verantwoordelijk voor de sfeer en ambiance in
de zaal. Je brengt het glaswerk naar de juiste barren en voorziet de stands van
hun borden of plankjes, zorgt dat alle tafels schoon zijn, kaarsjes branden en
ben je het eerste aanspreek punt voor gasten.
Kortom, een diverse job en met de juiste houding, leeftijd en kennis diverse
doorgroei mogelijkheden.
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Bediening Foodhallen Amsterdam

Dit ben jij

Je bent 16 jaar of ouder;
Enige affiniteit met horeca;
Woonachtig in de omgeving van Amsterdam;
Je hebt werkervaring binnen diverse horeca bedrijven
Goed in Nederlands en Engels
Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Verder heb je Hospitality hoog staan, ben je sociaal in de omgang en zorg je
voor orde en netheid;

Van ons

Dit krijg je van ons:
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Nederlandse Horeca Gilde;
Starten met een 1 uur contract
Diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Denk aan product & gastvrijheids
trainingen
Een zeer dynamische werkomgeving en uitdagende werkomgeving.
Lijkt deze vacature jou leuk?
Ga terug naar de jobs pagina en klik op APPLY NOW
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