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Ben jij de kunstenaar die in een handomdraai de geweldigste cocktails bedenkt en
bereidt maar ook de mooiste koffie creaties kan verzorgen? Voor onze Coffee & Cocktail
bar COCO zijn wij namelijk op zoek naar een:
Barkeeper
COCO staat voor “Moody, sexy and classy” – net zoals de cocktails die jij zult serveren,
of het aperitief dat jij inschenkt voordat gasten aan tafel gaan in ons casual fine dining
restaurant.
Dit verwachten we van jou
Je hebt relevante bartender werkervaring in de horeca;
Je spreekt in ieder geval vloeiend Nederlands en/of Engels;
Je bent proactief en communicatief vaardig;
Je bent iemand die staat voor luxe, kwaliteit en oog voor detail;
Een uitgebreide kennis van koude en warme dranken;
Je bent flexibel en houdt van afwisseling;
Je bent zelfverzekerd en stressvolle situaties ben je makkelijk de baas;
Ervaring in een vergelijkbaar vijf sterren hotel is een pré, maar je presentatie en je
omgang met de gasten geven de doorslag.
Dit ga je doen
Opnemen en het met zorg klaarmaken van dranken en bar bites;
Het geven van informatie en het doen van aanbevelingen;
Inspelen op de behoeftes van de gast;
Met jouw scherpe oog voor detail en gevoel voor kwaliteit constateer jij
onvolkomenheden en handel je hier meteen naar;
Meedenken over de presentatie van dranken en nieuwe drankkaarten.
Wat bieden wij je
Een afwisselende, parttime of fulltime baan met diensten van maandag tot en met
zondag;
Een marktconform salaris in lijn met de Horeca CAO en gebaseerd op jouw ervaring;
Een gratis personeelsmaaltijd;
De fooi verdelen we maandelijks onder alle medewerkers;
Reiskostenvergoeding vanaf 10 km woon-werkverkeer.
Mogelijkheid tot een vast contract;
De mogelijkheid te werken aan je persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen en
cursussen;
WSHS maakt onderdeel uit van de waanzinnige hotelcollectie van Relais & Châteaux.
Alle hotels en restaurants die bij Relais & Châteaux zijn aangesloten hebben twee
dingen gemeen: ze leveren een uitstekende kwaliteit en een unieke service. Samen
met ons, ga jij deze belofte ruimschoots waarmaken. Jij ontvangt hierbij
personeelskorting bij hotels en restaurants binnen de Relais & Châteaux familie
wereldwijd.
Solliciteer snel via het sollicitatieformulier en wie weet spreken we elkaar binnenkort!

