
STRANDZUID 
IN 2017
In het voorjaar van 2017 is 
Strandzuid heropend met een 
compleet vernieuwde locatie. 
De houten paviljoens maken 
plaats voor één groot complex 
aan de oostzijde van de vijver, 
dat onderdak biedt aan het 
restaurant en verschillende 
ruimtes voor events. Het is 
dé nieuwe zomerlocatie van 
Amsterdam, waar je terecht 
kunt voor een speciaalbiertje 
op het terras, een uitgebreid 
diner in het restaurant of een 
bedrijfsevenement in één van 
de aparte ruimtes. Een locatie 
van internationale allure, waar 
je op elk moment van de dag 
welkom bent om vakantie te 
vieren!
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2017

VACATURE
MEDEWERKER BAR & 
BEDIENING
Voor het Amsterdamse stadsstrand Strandzuid zijn wij voor aankomende 
zomer op zoek naar een heel nieuw team aan enthousiaste bar- en 
bedieningsmedewerkers! Kan jij alle onderstaande vragen met een  JA 
beantwoorden? Dan pas jij perfect bij het allerleukste seizoensbedrijf 
van Amsterdam! 

• Ben jij 18 jaar of ouder?
• Vind jij het leuk om bij een geheel nieuw restaurant/

evenementenlocatie te werken?
• Vind jij het niet erg om ’s avonds en in het weekend te werken?
• Ben je sociaal en vind je het leuk om in een groot team te werken?
• Hou je van hard werken en vind je de horeca interessant?

Wij bieden

• Zowel fulltime als parttime functies beschikbaar.
• Een prachtige werkplek met groot terras, waar altijd wat gebeurt.
• Afwisseling en flexibele werktijden, je bepaalt zelf wanneer je werkt. 
• De mogelijkheid om vanaf het begin mee te werken aan het 

opstarten van een geheel nieuw restaurant. 

Interesse

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een mailtje naar Marieke van 
der Wilk (werken@unlimitedlabel.com).

Unlimited Label

Strandzuid is onderdeel van Unlimited Label, exploitant van vijf 
bijzondere horeca- en evenementengelegenheden in Amsterdam, met 
elk een unieke identiteit. Onder Unlimited Label vallen Strandzuid, 
Zuidpool, Vondelpark3, Caffe Esprit en Jackson Dubois.


