BEDIENING
FULLTIME of PARTTIME

Jij bent het gezicht van No Rules en wordt daarom ook het eerste
aanspreekpunt voor de gasten van het restaurant en de bar. Wij zijn
op zoek naar vriendelijke collega’s met een goede basiskennis over
de horeca. Jouw affiniteit met de horeca is wat ons onderscheidt
als restaurant. De gasten van No Rules een leuke avond bezorgen
en ervoor zorgen dat ze vertrekken met een lach op hun gezicht is
jouw missie. Kwaliteit is key en dat is iets wat je moet uitstralen en
ook moet kunnen aanbieden als service. Verder sta je open om te
leren en te groeien binnen jouw rol, ben je stressbestendig en kan je
goed in een team werken!

FUNCTIE
•
•
•
•
•

Het opnemen van drank en food bestellingen
Het serveren van tafels
Het waarborgen van constante kwaliteit van de totale
gastbeleving
Een ervaring bieden aan de gasten van No Rules
Het behalen van de operationele ambities

BEN JIJ...
•
•
•
•
•

Creatief, enthousiast, leergierig en energiek
Meerdere maanden werkzaam geweest als medewerker in
een restaurant of bar
Een teamplayer en flexibel
Stressbestendig, besluitvaardig en verantwoordelijk
Klantvriendelijk, commercieel en servicegericht

WAAROM BIJ ONS WERKEN?
•
•
•
•
•

Een ‘No Rules’ creatieve omgeving
Mogelijkheid tot doorgroeien
Fijne werksfeer in een gezellig team
Afwisseling en flexibele werktijden
Een salaris boven de cao en fijne secundaire
arbeidsvoorwaarden

No Rules Heinekenplein is op
zoek naar creatieve, enthousiaste
en energieke collega’s. Een
restaurant bedacht en uitgevoerd
door Unlimited Label. Samen met
een gedreven managementteam
ga je te werk op een uitdagende
werkvloer. Hierbij stuur jij
verschillende shifts aan met
verschillende doeleinden zoals
de lunch, borrel, diner en/ of een
gezellige weekend avond. De kaart
die we voeren kent ‘geen regels’ en
dat is iets wat je moet overbrengen
aan het team en onze gasten. Wij
doen het anders, doe jij mee?

No Rules 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
No Rules, Strandzuid, Zuidpool
en Vondelpark3.

SOLLICITEREN?
Ben jij op zoek naar een uitdagende
baan bij een gaaf innoverend en
nieuw concept in Amsterdam en wil
je werken in een jong en dynamisch
bedrijf?

Solliciteer dan nu via
werken@unlimitedlabel.com!

