PARTTIME BEDIENINGS/EVENT-MEDEWERKER
Over Amstel Boathouse
Amstel Boathouse bevindt zich op een prach6ge plek aan de Amstel, op steenworp afstand van het
centrum van Amsterdam, te midden van het Mar6n Luther Kingpark. Amstel Boathouse is geves6gd
in het voormalige Miranda Paviljoen en heeB een rijke geschiedenis van ruim 132 jaar. Na een
grondige verbouwing is het restaurant getransformeerd in nau6sch restaurant met overdekte
veranda en groot terras. Daarnaast is Amstel Boathouse een schiHerende eventloca6e met maar liefst
8 zalen die combineerbaar zijn tot een capaciteit van wel 1.000 personen!

Wat bieden wij jou?
•

Werken in een dynamische omgeving met een divers en enthousiast team

•

Een gezellige en collegiale werksfeer, daarbij aansluitend een halPaarlijkse borrel

•

Bij gebleken geschiktheid doorgroeimogelijkheden op korte termijn naar eerste medewerkster
bediening

•

Diverse (cursus)mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en verbeteren

•

Mogelijkheid om op toﬀe events te werken, verschillend van zakelijke bijeenkomsten tot grote
bruiloBen

•

Uitdagende func6e in het restaurant als medewerker bediening

Jouw taken/werkzaamheden
Als bediening/event-medewerker zul je werkzaam zijn in het restaurant en/of de banque6ng. In het
restaurant ben je gastgericht bezig met je taken. Deze kunnen dagelijks wisselen van wijkloper,
runner of barhoofd. In de banque6ng bestaan je taken uit par6jen voorbereiden, draaien en
opruimen. Omdat de events zo uiteenlopend zijn, kunnen de werkzaamheden verschillen, maar
voornamelijk bestaat het uit bar draaien en de gasten een geweldige ervaring geven.
Jouw mo'va'e is natuurlijk jouw beste wapen. Iedere werkgever wordt blij van een gemo'veerd
leergierig iemand. Als jij in ons investeert dan doen wij dat andersom ook. Wie weet klim je wel in
rangen omhoog omdat je meer in je mars hebt en dat graag wil laten zien. Ook al heb je nog niet zo
veel ervaring, met de juiste mentaliteit en wilskracht komen we er samen wel uit.

Wat verwachten wij van jou?
•

Aantoonbare werkervaring in de horeca

•

Flexibel inzetbaar (met name de weekenden)

•

Gastvrij, servicegericht en je hebt verantwoordelijkheidsgevoel

•

Je bent enthousiast, gedreven en ini6a6efrijk

•

En je beschikt over de vrolijke lach die ervoor zorgt dat iedere gast zich welkom voelt bij Amstel
Boathouse!

Ben jij toe aan een uitdagende bijbaan op een unieke loca6e in Amsterdam? Stuur dan je
mo6va6ebrief en je CV naar info@amstelboathouse.nl!

