Ontbijtmedewerker I-DOCK (30-38 uur) – Amsterdam
Even voorstellen
Wij zijn I-DOCK, leuk om kennis te maken! Wij zijn gesitueerd op de benedenverdieping van het Room
Mate Aitana Hotel, gelegen op het Ijdock in Amsterdam. Een prachtige plek in het centrum van
Amsterdam met een eigen haven én een groot terras. Een grote glazen pui biedt iedereen de
mogelijkheid om aan het raam te zitten met een prachtig uitzicht op de Marina. Het terras is zo
gesitueerd dat het omringd wordt door de jachten in de haven. In deze maritieme en tegelijk stedelijke
omgeving kun je onder het genot van DJ’s en live jazzmuziek genieten van gevarieerde internationale
gerechten. De open keuken draagt bij aan de algehele beleving van onze gasten. I-Dock Restaurant, Bar &
Marina Terrace wordt geëxploiteerd door VITAM.
Wil je meer weten over I-DOCK? Neem dan een kijkje op de website:
https://www.idockrestaurant.nl/
De baan
Ben jij een echt ochtendmens? Toevallig, wij zijn op zoek naar een ontbijtmedewerker, een leuke baan
voor in de vroege uren! Als ontbijtmedewerker heb je gastvrijheid in je bloed! Je ontvangt de gasten en je
zorgt ervoor dat het ze tijdens het ontbijt aan niets ontbreekt. In samenwerking met de kok ben je
verantwoordelijk voor het klaarmaken van het ontbijtbuffet, het opdekken en debrasseren van tafels en
het verrichten van opruimwerkzaamheden. Jij maakt er hoe dan ook een groot succes van voor je gasten!
Ons DNA
Bezit jij de juiste ingrediënten?







Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam
Een echt ochtendmens
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Soortgelijke werkervaring
Representatief en zeer gastgericht
Betrouwbaar en punctueel

Wat hebben wij jou te bieden?






Een warm welkom
Veel ruimte voor ontwikkeling en uitgebreide trainingsmogelijkheden
Salaris conform Horeca CAO en afhankelijk van ervaring
Leuke personeelsfeestjes
… en natuurlijk veel werkplezier in een heel gezellig team!

Heb jij de smaak te pakken?
Dan kijken wij uit naar je CV en motivatie waarom juist jij de juiste persoon bent voor the job! Je kunt je
sollicitatie mailen naar vacature@vitam.nl.

