Vacature allround F&B medewerker (parttime)
In de functie als allround F&B medewerker kom jij te werken in ons unieke hotel. In ons hotel gaan
wij uit van persoonlijke oprechte aandacht naar onze gasten en producten. Als allround F&B
medewerker werk jij in alle F&B outlets: ontbijt, bar, diner, banquet en terras. Met onze handige
rooster app geef jij zelf aan wanneer jij werkt. Kortom deze functie is perfect te combineren met je
studie of tijdens je vakantie.
Wij geven jou genoeg wijnkennis om tijdens alle verjaardagen mister/miss perfect uit te hangen. Wij
geven je een baan waar je in je sneakers en spijkerbroek mag werken. Goede ideeën? Wees niet
bang deze worden gehoord en ingevoerd, laat je zien!
Maar wat krijg je dan echt van ons als medewerker bediening BBQ restaurant?









Geld
Een baan waarin je persoonlijke aandacht geeft
Gelegenheid om in shape te komen of te blijven
Wij helpen je aan jouw toekomst bouwen
Een platte organisatie in de breedste zin van het woord, je kunt gewoon een biertje drinken
met de baas
Voor de sportieveling, binnen 10 minuten fietsen van de stad. Wil je je krachten sparen voor
werk, de metro is gelukkig ook maar één minuutje lopen
Een maaltijd van de chef. Stuk beter dan de noedels toch? (ook aan het einde van de maand,
beloofd)
Een bedrijf geleidt door millennials met een toffe sfeer en een hoop lol

Wanneer is de vacature in Amsterdam niets voor jou?







Als je (a) sociaal bent
Als je niet van gezelligheid houdt
Als je niet houdt van aanpakken en werken onder druk
Als je niet van vuur en warmte houdt
Als je dol bent op zitten
Als je niet flexibel bent

Hoe gaat dat solliciteren dan?
Heel simpel! Verstuur je sollicitatie, motivatiebrief met C.V. naar Wouter Rink, onze Food & Beverage
Manager, via wouter.rink@postillionhotels.com. Wij reageren binnen twee weken of je wordt
uitgenodigd voor een 1e kennismakingsgesprek. Ben jij meer van het persoonlijke contact? Loop
lekker binnen met je C.V. en vertel ons waarom je bij ons wil komen werken in de functie van
allround F&B medewerker.

Vacancy allround F&B employee (parttime)
In the position of allround F&B employee you come to work in our unique hotel. In our hotel we
assume personal attention to our guests and products. As an all-round F & B employee you work in
all F & B outlets: breakfast, bar, dinner, banquet and terrace. With our handy schedule app you tell
us when you want to work. In short, this function can be perfectly combined with your studies or
during your holiday.
We give you enough wine knowledge to steal the show during all birthday parties. We give you a job
where you can work in your sneakers and jeans. Good ideas? Do not be afraid these are heard and
entered, you show yourself!
But what do you really get from us as an employee service BBQ restaurant?
• Money
• A job in which you give personal attention
• Opportunity to come or stay in shape
• Work is only 10 minutes by bike from city center for the sporty types. Do you want to safe your
energy, the metro is only one minute walk
• We help you build your future
• A meal from the chef. Much better than the noodles right? (also promised at the end of the month)
• A company run by millennials with a nice atmosphere and a lot of fun
When is the vacancy in Amsterdam nothing for you?
• If you are (a) social
• If you do not like conviviality
• If you do not like working under pressure
• If you do not like fire and heat
• If you love to sit
• If you are not flexible
How does that apply?
Very simple! Send your application, motivation letter with C.V. to Wouter Rink, our Food & Beverage
Manager, via wouter.rink@postillionhotels.com. We will respond within two weeks if you are invited
for a first introductory meeting. Are you more of the personal contact? Walk in with your C.V. and
tell us why you want to work with us in the vacancy of allround F&B employee in our hotel.

