Tolhuistuin zoekt een ervaren restaurant medewerker (Minimaal 28 uur p/w)
Mogelijke begindatum 1 juni

Wij
Tolhuistuin is een cultuurhuis en -tuin aan de IJ-oever van Amsterdam Noord, een plek
voor muziek, beelden, verhalen en voor heerlijk eten. Het hart van de Tolhuistuin is een
idyllische tuin die de historische panden met verschillende concert- en podiumzalen,
expositieruimte, studio's, werkplekken en café-restaurant THT verbindt.
Café-restaurant Tolhuistuin bevindt zich aan het IJ in het Paviljoen van de Tolhuistuin.
Het restaurant heeft 240 zitplaatsen plus 2 terrassen en een cocktailbar. Op het shared
dining menu staan kleine gerechten die uitnodigen om te delen. Op deze manier kunnen
gasten een lange culinaire ontdekkingsreis maken. Maar ook voor degene die op
doorreis zijn naar een volgende bestemming is er volop keuze.
We werken met een groot team van tussen de 75 en 100 mensen, verdeeld over het
restaurant, achter de bar, in de keuken en op kantoor. Op de vloer werken dagelijks
tussen de 5 en 20 mensen.
Functie
Ter versterking van het team in het café-restaurant zijn wij op zoek naar een ervaren allround restaurantmedewerker die gedreven is en gebruik wilt maken van de
doorgroeimogelijkheden tot shiftleader.
Je voelt je comfortabel in elke functie; als runner, in de bediening en weet ook je weg te
vinden achter een bar. Op de vloer zorg je ervoor dat onze gasten zich welkom voelen
tijdens hun bezoek.

Profiel
Jij;
- hebt minimaal 5 jaar ervaring in de horeca, bij voorkeur ± 3 in een leidinggevende
functie
- hebt ervaring als gastvrouw/heer en bent bekend met reserveringssystemen,
- bent vier dagen/avonden in de week beschikbaar waarvan min. één dag in het
weekend,
- bent enthousiast en gastvrij,
- bent flexibel en hardwerkend,
- vindt het leuk in een groot, jong en wisselend team te werken.
Interesse?
Lijkt het je leuk om in een grote zaak, in een culturele omgeving en met veel
verschillende mensen te werken? Stuur dan vóór 1 mei een korte motivatie + CV naar
werken@tht.nl

