VACATURE

1/2

Bartender Foodhallen Rotterdam

Over ons

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
streetfood, met smaken uit alle hoeken van de wereld bij elkaar. Vanuit onze
specialty-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!

Vacature

Wij zijn voor onze locatie in Rotterdam voor full- of part time op zoek naar een:
Bartender- Foodhallen Rotterdam
Wij zijn op zoek naar een echt horeca mens 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 vind het leuk om op rustige moment een praatje te maken met gasten maar
weet ook wanneer je moet beuken tijdens drukke momenten. Collegialiteit,
gastvrijheid en plezier in je werk staat bij ons hoog in het vaandel.
Het adviseren over speciaal bier, het maken van mooi G&T’s en cocktails, of de
juiste wijnpairing vinden, het kan allemaal bij een van onze speciaal barren.
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Bartender Foodhallen Rotterdam

Dit ben jij

Je bent 18 jaar of ouder;
Hoge mate van drankkennis;
Woonachtig in de omgeving van Rotterdam;
Je hebt werkervaring binnen diverse horeca bedrijven
Goed in Nederlands en Engels
Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Verder heb je Hospitality hoog in het vaandel 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?

APPLY NOW
Click Here
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