Medewerker bar/bediening
FULLTIME & PARTTIME

Voor het aankomende zomer seizoen (vanaf +/- Mei 2020)
zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers in de bar &
bediening.
Heb je nog geen ervaring? Geen probleem, met de juiste
motivatie en instelling hebben wij jou zo alle tips en tricks van
ons vak geleerd.
Dus ben jij op zoek naar een flexibele (bij)baan in de horeca met
een hoger salaris dan gemiddeld? Solliciteer dan vandaag nog!

STRANDZUID
Ben jij...
Communicatief sterk en een teamplayer? Jij maakt
ons team nog leuker!
Een echte aanpakker en doorzetter?
Gastvrij, commercieel- en servicegericht?
Minstens twee diensten per week beschikbaar
(minimaal één dag in het weekend)?
Goed in de Nederlandse en Engelse taal?

Waarom bij ons werken?
Goede arbeidsvoorwaarden: o.a deel je wekelijks mee in de fooi.

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.

Hoe meer je werkt, hoe hoger je uurloon.
Flexibiliteit: Bepaal zelf wanneer & hoeveel je werkt .
Een vaste (bij)baan van mei t/m september .
Doorgroeimogelijkheden binnen Unlimited Label.
Een Kick-off Day aan het begin van het seizoen.
Met gave trainingen en een gezellige kennismakingsborrel.

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 door een e-mail te sturen naar:
werken@unlimitedlabel.com

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 No Rules.

