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Ons bedrijf 
Restaurant BREDA 
Singel 210 
1016 AB Amsterdam 
 
Front of House  
Restaurant BREDA, inmiddels een begrip geworden onder de Amsterdammers en zelfs daarbuiten, is 
per direct opzoek naar enthousiaste en charismatische Front of House medewerkers! Bij ons begeef 
je je in een omgeving waar het net als thuis voelt, maar dan veel beter. We staan bekend om onze 
bourgondische sferen samen met gastvrije en laagdrempelige, maar hoge kwaliteit service! Met 
noteringen o.a. in de Lekker500 en Gault &Millau (14,5) zijn wij een restaurant van hoog niveau dat 
gastvrijheid en ambiance op één zet. 
 
Restaurant BREDA valt onder The BREDA Group. The BREDA Group is het moederbedrijf van 
Restaurant BREDA, Klein BREDA, Maris Piper, Pita en The Noodle Shop. Al deze bedrijven vallen onder 
de leiding van Freek van Noortwijk, Johanneke van Iwaarden en Vagarsh Mogatseljan.  
 
Wie ben jij? 
Je bent iemand die passie heeft voor horeca en zich graag wilt ontwikkelen en zijn kennissen wilt 
verbreden (o.a. wijnkennis). Je bent gedreven, gastvrij en wil graag een hoogwaardige service 
verlenen zodat gasten jouw restaurant verlaten met een grote lach.  
 
Wat bieden wij jou? 
• Een flexibel contract; 
• 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 diegene die wij zoeken, aarzel dan niet! 
Stuur je cv op naar: jobs@bredagroup-amsterdam.com. 
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Our company 
Restaurant BREDA 
Singel 210 
1016 AB Amsterdam 
 
Front of House  
We are looking for talented and charismatic Front of House staff to join the team of our fantastic 
restaurant; Restaurant Breda, part of THE BREDA GROUP. Restaurant BREDA brings fine dining to a 
relaxed atmosphere in the heart of Amsterdam with modern international cuisine, working mainly 
with local fresh Dutch produce. Guests are offered a 5, 7 or 9 course Chef’s menu, with optional 
wine pairing from an extensive and carefully selected wine list. 
 
Restaurant BREDA is part of hospitality group The BREDA Group. Other companies in the group are 
restaurant Klein BREDA, Brasserie Maris Piper, Pita and The Noodle Shop. All restaurants are led by 
Johanneke van Iwaarden, Freek van Noortwij and Vagarsh Mogatseljan. 
 
Who are you? 
You are someone with a passion for hospitality, who wants to continuously develop himself/herself 
and wants to broaden their knowledge (including produce- and wine knowledge). You are driven, 
hospitable and love to provide high-quality service, so that guests leave your restaurant with a big 
smile. 
 
What do we offer you? 
• A flexible contract; 
• various career opportunities and training programs; 
• a unique experience in a dynamic work environment; 
• a good salary (tailored to position and work experience); 
• meals on duty; 
• 25% staff discount in all restaurants within The BREDA Group; 
• an annual 9-week wine course worth €530; 
• discount on your health insurance. 
 
Are you the person we’re looking for? 
Please send your cv to: jobs@bredagroup-amsterdam.com 
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