
1



VACATURE 
RUNNER / BARBACK

Foodhallen is een uniek concept waar samenkomen en diversiteit centraal 
staat. Op onze drie locaties in Amsterdam, Rotterdam en (binnenkort!) Den 
Haag brengen wij een assortiment van keukens, van haute-cuisine tot street-
food, met smaken uit alle hoeken van de wereld bij elkaar. Vanuit onze special-
ty-bars zoeken we naar de beste aanvulling op het eten. Variërend van lokaal 
speciaalbier en diverse kwaliteitswijnen tot gewaagde Gin Tonics. Genoeg keuze 
voor de liefhebber. In de amicale setting in onze historische panden vindt 
iedereen zijn eigen weg. Of je nou komt voor een borrel, een first-date, een 
bedrijfsuitje, live muziek, een hapje voor het stappen of voor je favorite dish, we 
got you!

Foodhallen is de paraplu die diversiteit mogelijk maakt. Waar smaken en 
mensen samenkomen. Waar er wordt geproost, gedeeld, gesnackt & gedronken. 
Waar wordt geborreld en gefeest. At Foodhallen we celebrate flavors!

Wij zijn voor onze locatie in Den Haag zijn wij op zoek naar een:

Runner / Barback - Foodhallen Den Haag (fulltime / parttime)

Wat wij van jou verwachten…

Wij zijn op zoek naar een collega die beschikt over goede hospitality skills, 
gastvrije en flexibele houding. Je bent ook bereid om soms over te werken, je 
valt in voor collega’s en hebt een ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit;

Je bent verantwoordelijk voor onze voorraad en je bevoorraad onze bars, haalt 
glazen op en je houdt je bezig met voorkomende schoonmaakwerkzaamheden. 
Je zorgt ervoor dat onze toko draait als een goede geolied machine;

Je bent een echte aanpakker! Dit doe je snel, accuraat en je houdt overzicht en 
ziet wat er om je heen gebeurd. Toch blijf je gastvrij en vriendelijk, ook als het 
druk is;

Je werkt minimaal 2 diensten per week (parttime). En je bent flexibel in je 
werktijden omdat deze ook geregeld ’s avonds en in de weekenden zullen zijn 
(wisselende werktijden; alleen overdag of doordeweeks werken behoort helaas 
niet tot de mogelijkheden);

Je bent gezellig en houdt van de sfeer die de horeca kenmerkt.

Kortom, we zoeken eigenlijk gewoon iemand die past bij ons en niet bang is om 
hard te werken. Want gelukkig is het erg vaak druk, dus is het aanpakken en 
gaan we elke dag tot het uiterste om het onze gast het naar de zin te maken!

Over ons

Vacature
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Je bent 16 jaar of ouder; 

Je bent woonachtig in de omgeving van Den Haag; 

Ervaring is niet vereist, wij leren je de kneepjes van het vak;

Je bent sociaal sterk (je weet hoe je gasten een leuke avond kan bezorgen); 

Je werkt hard met een glimlach;

Je werkt graag in teamverband; 

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed; 

Verder heb je hospitality hoog in het vaandel staan, je bent proactief en zorgt 

voor orde en netheid.

Dit ben jij
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Dit krijg je van ons:

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Nederlandse Horeca Gilde;

Starten eerst met een 7 maanden contract;

Diverse ontwikkelingsmogelijkheden via onze (online) horecatrainingen en 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden;

Een zeer dynamische atmosfeer en uitdagende werkomgeving in hartje Den 

Haag, waarbij je de mogelijkheid hebt om mee te denken over het verbeteren 

van onze dienstverlening (graag zelfs!).

Dus…spreekt bovenstaand jou aan én voldoe je aan bovenstaande eisen? Laten 

we dan een kopje koffie (of thee) doen en kennis maken! 

Van ons

Koffie?

APPLY NOW
Click here

https://halte3.nostradamus.nu/index.php?option=com_cards&controller=jobapplications&task=index&office_id=5

