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Bar Boeket

Bar Boeket is een café • restaurant • terras in Amsterdam Noord. De intimiteit die we in de
winter bieden met een klein café-restaurant combineren we in de zomer met een ruim en
zonnig terras. We combineren bistro klassiekers en moderne seizoensgerechten op een
overzichtelijke lunch- en dinerkaart. De wijnkaart wisselt regelmatig en wordt ingevuld door
verschillende bevriende wijnimporteurs uit Amsterdam. Bar Boeket is gelegen aan het water
van de zonnige Johan van Hasseltkade, binnen de volop ontwikkelende Buiksloterham. De
horeca biedt een ontmoetingsplek voor zowel buurtbewoners als bezoekers uit andere delen
van de stad.
We zien ontzettend uit naar de heropening van de horeca. Zodra het weer kan zullen we
minimaal 5 dagen per week open gaan voor lunch, diner en borrel. Om dit mogelijk te maken
zijn we op zoek naar enthousiaste mensen met passie voor horeca en energie om een
nieuw project samen op de kaart te zetten!
Wat we van jou verwachten
Als restaurant manager bij Bar Boeket ben je het gezicht voor de gasten en de organisator
van de werkvloer. Jij zorgt er, samen met de chef (mede-eigenaar), voor dat de service
soepel verloopt en zowel de gasten als het personeel bediend worden. Je bent flexibel om te
schakelen tussen drukke momenten met een groot terras en rustigere momenten binnen en
vindt goed de balans tussen je verantwoordelijkheden voor en achter de schermen.
Wie ben jij?
- Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen de horeca;
- Beschikt over de nodige productkennis en bent nieuwsgierig om meer te leren;
- Goede vaardigheden voor de organisatie van een bar/restaurant met groot terras;
- Voorkeur om te werken in een klein team en management te combineren met uitvoering.
Wat bieden wij?
- Een vrolijke, energieke werkplek met prettige collega’s en een groep jonge ondernemers
met ambitie als werkgevers;
- Een café restaurant met groot terras, waar in de zomer ook heerlijk gezwommen kan
worden;
- Regelmatig cursussen op het gebied van wijn-, koffie en andere productkennis;
- Een prettig salaris, afhankelijk van ervaring;
- Personeelskorting bij meerdere horecazaken in Amsterdam Noord
- Wij zoeken iemand die echt het gezicht van de zaak kan worden. Jij geniet van grote
verantwoordelijkheden en durft initiatief te nemen. Op de lange termijn zijn er eventueel ook
doorgroeimogelijkheden.

Mail om te solliciteren je CV en korte sollicitatie naar info@barboeket.nl

