
Bediening / 
Bar

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! 

Fulltime of parttime 
Per 1 maart 2022

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

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@norules.nl

No Rules is onderdeel van Horecagroep Unlimited Label: 
No Rules Heinekenplein, No Rules Vondelpark,  Strandzuid en Zuidpool.

No Rules is met twee locaties gevestigd in de gezellige Amsterdamse de Pijp en in het 
mooie Vondelpark en maakt deel uit van Unlimited Label. No Rules is een Restaurant en 
Bar concept met een creatieve kaart met als hoofdrolspeler de pizza.
 
De No Rules filosofie heeft zich vertaald in de inrichtingen, de service en de gerechten 
op de kaart.  Heb jij affiniteit met evenementen en werken op mooi en groot terras 
midden in het mooiste park van Amsterdam dan is No Rules Vondelpark de plek waar 
je wilt werken. Met onze mooie verschillende evenementen ruimtes bieden wij een 
afwisselende baan. Wil jij liever in de late uurtjes achter de bar knallen? Met onze eigen 
No Rules Bar is het nooit saai op het Heinekenplein. Als No Rules zijn we met beide 
locaties één team en is naast jou vaste locatie de mogelijkheid om op beide locaties te 
werken.


