
Event medewerker

Bij Strandzuid kan jij als Event Medewerker voorafgaand of 
tijdens events ingezet worden. Tijdens de evenementen kan 
je werken achter de bar, in de garderobe of bediening, als 
muntverkoper of andere toffe functie! 
Bij Strandzuid kom je de meest uiteenlopende Events tegen: 
Een zakelijke presentatie, groots personeelsfeest, 
onvergetelijke (bier)borrels, bruiloft of intiem privé diner. 

Lijkt jou dit de ideale (bij)baan? Solliciteer vandaag nog! 

FULLTIME & PARTTIME PER +/- MEI 2020

Ministens twee diensten per week beschikbaar 
(minimaal één dag in het weekend)
Gastvrij, commercieel- en servicegericht?
Communicatief sterk en een echte teamplayer?
Een echte aanpakker en doorzetter?
Stressbestendig en flexibel?
Goed in de Nederlandse en Engelse taal?

Ben jij...

Hoe meer je werkt, hoe hoger je uurloon

Flexibiliteit: Bepaal zelf wanneer & hoeveel je werkt 

Fijne werksfeer met leuke collega’s

Goede arbeidsvoorwaarden: o.a. deel je wekelijks mee in 
de fooi

Doorgroeimogelijkheden binnen Unlimited Label

Een Kick-off Day aan het begin van het seizoen. 
Met gave trainingen en een gezellige kennismakingsborrel. 

Vaste werkplek voor deze zomer (mei t/m sept)

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!

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 No Rules.


