Vacature
www.bredagroup-amsterdam.com/guts
Ons bedrijf
Guts & Glory
Utrechtsestraat 6
1017 VN Amsterdam
Voor GUTS zijn wij opzoek naar een getalenteerde en charismatische ober/serveerster om ons team te versterken.
GUTS is een moderne internationale keuken op hoog niveau in een warme en toegankelijke entourage. Wij werken
met een menu van de chefs en een uitgebreide wijnkaart.
Wij ontvangen veel internationale gasten, lokale bewoners, zakelijke gasten en bekende Nederlanders. Door onze
clientèle is het belangrijk dat wij service bieden van een hoog niveau. Van al onze medewerkers verwachten wij dat
zij beschikken over een positieve en energieke uitstraling.
GUTS valt onder The BREDA Group – het moederbedrijf van GUTS, Restaurant BREDA, Maris Piper en Pita. Al deze
bedrijven vallen onder de leiding van Freek van Noortwijk, Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden.
Ideaal gezien zoeken wij een serveerster/ober die:
• Gepassioneerd is om service van hoog niveau te bieden
• Charismatisch is en een goed gesprek kan voeren met de gasten
• Geïnteresseerd is in goed eten en mooie wijnen
• Een goede teamspeler is en een enthousiaste werkhouding heeft
• Hoffelijk, voorkomend en welgemanierd is naar anderen
• Basiskennis van wijnen (of bereid om te leren)
• Zich goed verstaanbaar kan maken in het Engels
Wij bieden onze werknemers:
• Een contract op basis van 4 tot 38 uur (parttime) en 38 uur (fulltime)
• Diverse doorgroeimogelijkheden en trainingsprogramma’s
• Een unieke ervaring in een dynamische werkomgeving
• Een goed salaris (afgestemd op functie en werkervaring)
• Maaltijden worden vergoed tijden het werken
• 25% personeelskorting in alle restaurants die vallen onder The BREDA Group
• Jaarlijks een 9 weken durende wijncursus t.w.v. €530,• Korting op je zorgverzekering
Reageren
• Ben jij geïnteresseerd of heb jij nog andere vragen stuur dan een mail naar jobs@bredagroupamsterdam.com, bel naar 020 775 95 45 of laat je gegevens achter in een van onze restaurants.
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