Medewerker
bar/bediening
VANAF APRIL - FULLTIME & PARTTIME

Als terrastopper bij Strandzuid kijken wij wat jij leuk vindt en
waar jij goed in bent, van wijkloper tot host of bedienen op een
event tot barmedewerker; voor ieder wat wils!

Wat ga jij doen?
Met z’n allen hebben wij één doel: zorgen dat onze gasten
met een lach de deur uit lopen!
Taken kunnen afwisselen tussen: wijklopen, barren, dranken food runnen, hosten en op afwisselende events staan

Ben jij...
Enthousiast en gemotiveerd om ons team nog
leuker te maken en maak jij ons team nog leuker?
Energiek en bereid om alles aan te pakken?
Klantvriendelijk, commercieel- en servicegericht?
Minimaal 2 dagen per week beschikbaar?

Waarom bij ons werken?

STRANDZUID
Vakanties beginnen in
Amsterdam bij Strandzuid.
Ons stadsstrand beschikt
over verschillende locaties
voor events, allemaal met
hun eigen sfeer, karakter
en faciliteiten. Strandzuid
is dé plek voor een borrel,
bedrijfsfeest, bruiloft,
vergadering, groepsdiner en
zo veel meer. Zonnen op een
strandbed, een speciaalbiertje
drinken op het terras,
uitgebreid dineren in het
restaurant of tafelvoetballen
met collega’s; deze zomer kun
je hiervoor op ieder moment
van de dag terecht in en om
het restaurant. Voor dat echte
vakantiegevoel hoef je de stad
niet meer uit.

Goede arbeidsvoorwaarden
Hoe meer je werkt, hoe hoger je uurloon
Zelf bepalen wanneer je werkt
Een afwisselende functie die bij jouw talent past
De mogelijkheid om binnen het bedrijf door te groeien
Leuke trainingen voor iedereen

Ben jij op zoek naar een leuk (bij)baan op de mooiste plek van
Amsterdam en wil je werken in een jong en dynamisch bedrijf?
Solliciteer dan nu en je kan deze week nog beginnen met
werken!

Strandzuid is onderdeel
van Horecagroep Unlimited
Label; de exploitant van
vier bijzondere horeca &
evenementen gelegenheden
in Amsterdam, met elk een
unieke identiteit.
Onder Unlimited Label
vallen Strandzuid, Zuidpool,
Vondelpark3 en Caffe Esprit.

