
Floormanager
Als Floor Manager bij Strandzuid sta jij met veel enthousiasme 
een groot team aan te sturen op één van de grootste en meest 
zomerse terrassen van Amsterdam. 

FULLTIME

Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het 
à-la-carte gedeelte van Strandzuid, inclusief selfservice 
terras

Aansturen van een groot team

Inwerken, aansturen, coachen en trainen van onze 
terrastoppers

Afhandelen van vragen en klachten van onze gasten en het  
oplossen van problemen.

Wat ga jij doen?

Iemand met horeca-ervaring en/of horeca 
opleiding?

Communicatief sterk, representatief, zelfstandig 
én stressbestendig?

Een doorzetter ?

Iemand waarbij gastvrijheid en servicegerichtheid 
hoog bij jou in het vandel staat?

Ben jij...

Een salaris conform horeca CAO 

Een ontspannen en leuke werksfeer met enthousiaste 
collega’s

Leuke trainingen waar je veel van leert 

De kans om door te groeien en nog meer 
verantwoordelijkheden te krijgen

Een werkomgeving waarbij je het gevoel hebt alsof je 
op vakantie bent 

Waarom bij ons werken?

Ben jij op zoek naar een leuke (bij)baan op de mooiste plek van 
Amsterdam en wil je werken in een jong en dynamisch bedrijf?

 Solliciteer dan nu door te mailen naar:
werken@unlimitedlabel.com

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.

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. 


