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Ons bedrijf
Restaurant BREDA
Singel 210
1016 AB Amsterdam
In Restaurant BREDA krijgt het Bourgondische leven van onze geboortestad hoofdstedelijke allure.
Restaurant BREDA 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 buitenlandse gasten, maar ook locale bewoners en zakelijke gasten. Dit betekent dat
gastvrijheid en servicegerichtheid onze grootste pijlers zullen zijn. Van al onze medewerkers verwachten wij
dat zij beschikken over een positieve en energieke uitstraling.
Restaurant BREDA valt onder THE BREDA GROUP; het moederbedrijf van restaurant 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.
Voor Restaurant BREDA zijn wij op zoek naar een fulltime/parttime gastheer/gastvrouw (m/v).
Functieomschrijving
• Kenmerkend in de functie is de dienstverlening in het algemeen en het reageren op de
verwachtingen en wensen van de gast in het bijzonder;
• De gastheer/gastvrouw is primair verantwoordelijk voor het opnemen, serveren van dranken en
gerechten;
• De gastheer/gastvrouw wordt ook ingezet op het aannemen van tafelreserveringen en afrekenen
van gasten;
• De gastheer/gastvrouw is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
• Biedt ongevraagd extra service;
Functie-eisen
• Vakbekwaam;
• Je houdt ervan om mensen bijzondere avond te bezorgen;
• Je bent geïnteresseerd in goed eten en mooie wijnen;
• Basiskennis van wijnen (of bereid om te leren);
• Is bereid om alles aan te pakken;
Arbeidsvoorwaarden
• Een contract op basis van 4 tot 38 uur bij een fulltime dienstverband;
• Diverse ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden;
• Een unieke ervaring in een dynamische werkomgeving;
• Een goed salaris(afgestemd op functie en werkervaring);
• 25% personeelskorting in al onze restaurants;
• 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 of bel naar 020 775 95 45 of laat je gegevens achter in een van onze restaurants.
VOOR DE GOUDEN TIP, rijken wij een lunch voor twee personen uit in 1 van onze restaurants.
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