
BARTENDERS / BARISTAS - FT/PT 

Het enthousiaste en gezellige team van Best Western Amsterdam is op zoek naar versterking! Zoek 
jij een leuke flexibele baan in de F&B? Dan ben jij precies de bartender die we zoeken. Zowel fulltime 
als parttime is bespreekbaar. Liggen jouw kwaliteiten overdag als barista of ben je actiever in de 
nacht en shake je graag cocktails? Allebei zijn mogelijk. Als hotel bedienen wij onze gasten 24/7 en in 
onze nieuw te openen cocktailbar zijn er genoeg mogelijkheden.  
 
Werkzaamheden 

• Barista, koffie en latte art maken, serveren van lunchgerechten and sweets. 
• Cocktail bar, ‘shaking, stirring, building, layeren’ en ‘entertaining’ 
• Het bedienen van gasten in de bar en restaurant van het hotel. 
• Het opnemen van bestellingen en geven van informatie. 
• Het aanvoeren en serveren van bestellingen. 
• Het opmaken van rekening en afrekenen met gasten. 

Jouw vaardigheden 

• Barista, koffie en latte art kennis. 
• Cocktail, cocktail en algemene drankenkennis. 
• Stressbestendigheid. 
• Communicatieve vaardigheden. 
• Flexibiliteit. 
• Anticiperen. 
• Gastgerichtheid. 

Kennis en ervaring 

• Minimaal 2 jaar ervaring in de horeca. 
• Je bent spontaan, representatief en een team-player. 
• Je houdt ervan om de handen uit de mouwen te steken. 
• Geen 9-17 mentaliteit, je werkt in wisseldiensten. 
• Goede beheersing van minimaal de Nederlandse en Engelse taal. 

Mocht je niet over alle gewenste eisen beschikken, schroom niet om te reageren. Samen kunnen we 
kijken of je toch geschikt bent! 

Wat bieden wij jou? 

• Fulltime of parttime functie in een dynamische en gezellige werkomgeving; 
• Salaris is in overleg en afhankelijk van werkervaring; 
• Arbeidsvoorwaarden conform horeca cao; 
• Wanneer je buiten Amsterdam woont, bieden wij je een reiskostenvergoeding; 
• Met korting verblijven in Best Western hotels wereldwijd. 

Word jij de nieuwste aanwinst in ons team? 
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan je CV en een korte 
motivatie naar Michel Langemeijer (m.langemeijer@bestwesternamsterdam.nl) en voor je het weet 
kom je op gesprek! 


