barkeeper
Café Zurich is op zoek naar een barkeeper!
Al meer dan 10 jaar is Café Zurich een begrip op het Mercatorplein, met twee prachtige terrassen
waar in de zomer de zon altijd lijkt te schijnen. Een verlenging van de eigen huiskamer met een
gezellige en ongedwongen sfeer. Iedereen kan hier de hele dag terecht van ontbijt en lunch in
het restaurant, diner op het (verwarmde) terras, tot een borrel aan de bar of waar je zelf een
biertje kan tappen aan één van onze taptafels.

Functieomschrijving
Als barkeeper ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar. Gastvrijheid en
gastbeleving staan hierbij centraal. Je weet in te spelen op onverwachte wendingen van drukke
terrasdagen en je weet jezelf daarin staande te houden.
z Verwelkomen van gasten
z Barista basiskennis
z Productkennis van alle dranken en de bereiding ervan
z Adviseren van gasten op basis van hun voorkeur/smaak
z Bedienen van gasten en het uitserveren van dranken
z Bijhouden en aanvullen van voorraden
z Ondersteunen van wijklopers

Wat wij graag in jou zien:
z Ervaring als allround barkeeper is een pre
z Teamplayer
z Positieve instelling
z Pro-actief en oplossingsgericht
z Flexibiliteit in werktijden en -taken
z Goede communicatieve- en sociale vaardigheden
z Zelfstandigheid, creativiteit en inlevingsvermogen
z Hands-on mentaliteit en geen 9-5 mentaliteit
z Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar, waaronder een weekenddag

Wij bieden jou:
z Werken bij één van de leukste restaurants in Amsterdam-West
z Een uitdagende en variërende functie in een ongedwongen sfeer
z Werken in een vriendenteam
z Doorgroeimogelijkheden
z Flexibele werktijden
z Personeelsuitjes en gezellige na-borrels
Heb jij snelheid, weet jij een bar goed onder controle te houden en vind je het leuk om gasten te
entertainen? Dan maken wij graag kennis met je!
Stuur je CV en motivatie naar info@cafezurich.nl
Cafe Zurich

Mercatorplein 2b

020 716 59 33

info@cafezurich.nl

