Bazar is een multicultureel eethuis met locaties in Amsterdam en Rotterdam. Door de menukaart en
de inrichting van de restaurants kom je bij Bazar de wereld tegen!
Voor onze locatie Amsterdam zijn we op zoek naar

Gastvrije Medewerkers Bediening
(minimaal 28 uur per week)
Jij zoekt als Gastvrije Medewerker Bediening een multiculturele omgeving om je kennis en je
ervaring toe te passen. Jouw drive om gasten het altijd naar de zin te maken, zorgt ervoor dat elke
gast met een glimlach weggaat. Jij bent onderdeel van een groter team waarbij je ieder je eigen
verantwoordelijkheid hebt.
Het liefste werk je in een organisatie waarbij er ruimte is voor jouw ontwikkeling en goede ideeën. Er
is ruimte voor doorgroeimogelijkheden omdat Bazar over meerdere locaties beschikt.
Jouw uitdaging als Gastvrije Medewerker Bediening:
Als Gastvrije Medewerker Bediening ben je verantwoordelijk voor je eigen gasten. Jij zorgt dat het ze
aan niets ontbreekt. Je kunt ze adviseren over de lekkerste gerechten die passen bij de wensen van
de gast. Jij verzorgt ze zoals je thuis voor je gasten zou zorgen. Situaties waarbij je creatief moet
handelen om de gast te helpen, vind jij alleen maar uitdagend.
Wij gaan voor optimale gastbeleving. Wat zijn jouw kwaliteiten?
Allereerst ben jij een open en gastvrije medewerker bediening. Als collega word je omschreven als
iemand die open staat voor goede ideeën en met tomeloos enthousiasme altijd met een glimlach de
gasten te woord staat. Je vindt het fantastisch om elke gast op een unieke wijze te helpen.
Verder vragen wij van je als Gastvrije Medewerker Bediening:
een afgeronde opleiding MBO Horeca
minimaal 3 jaar ervaring als medewerker Bediening
minimaal 28 uur per week beschikbaarheid
dat je bij voorkeur uiterlijk per 1 juli beschikbaar bent
dat je woonachtig bent in Amsterdam of omgeving
Wij bieden jou als Gastvrije Medewerker Bediening:
Bazar is een omgeving waar veel gasten komen, de uitdaging is om ze allemaal met een glimlach te
bedienen en het verschil te maken per tafel. Je krijgt alle ruimte om zelf invulling te geven aan hoe je
dit doet. We hebben een grote kaart met multiculturele gerechten die niet alle gasten kennen, dus
adviseren hierover is een belangrijk onderdeel.
We bieden je een baan met een salaris passend bij de kennis en ervaring die je meebrengt. We
passen hierbij de horeca-CAO toe. Hierbij kun je denken aan:
25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband
8% vakantiegeld
pensioenregeling met 50% werkgeversbijdrage
maaltijden tijdens werktijd zodat je de gasten nog beter kunt adviseren
Wil je meer weten? Je bent van harte welkom!
Voor meer informatie neem je contact op met Lisette Varkevisser op 06-21243693. Lisette legt je
graag uit hoe het is om te werken bij Bazar. Je kunt je sollicitatie sturen naar hr@hotelbazar.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken zullen in ons restaurant Rotterdam plaatsvinden.
Word je onze nieuwe Gastvrije Medewerker Bediening, dan zal je op deze locatie ook
ingewerkt/getraind worden.

