Bartender
INK Hotel Amsterdam / PRESSROOM
Jij bent de Bartender, The Chemist, de kunstenaar met een passie voor smaakexplosies. Je bent gek op cocktails en nog meer op het
vernieuwen daarvan. Het is belangrijk dat je ons weet te verrassen. Jij wordt midden in de nacht wakker voor het opschrijven van je nieuwe
cocktail recept, en je bent helemaal klaar om te shaken in PRESSROOM!
The Script
In deze functie werk je nauw samen met alle verschillende characters binnen INK Hotel Amsterdam en PRESSROOM. Je hebt je eigen
netwerk binnen de hospitality en kan deze verder uitbouwen binnen PRESSROOM, je bent op de hoogte van de trends en weet wat er in
Amsterdam gebeurt.
Jij als Bartender hebt een aantal voornaamste taken;

Het geven van INKredible service aan onze gasten

Met jouw vakmanschap de verwachtingen van PRESSROOM gasten overtreffen

Het creëren en presenteren van cocktails en andere dranken in PRESSROOM

Hebben van drankenkennis en door je creativiteit deze optimaal benutten

Zorg dragen voor een schone en nette bar

Bestellingen plaatsen, voorraden bijhouden en controleren.
Als Bartender bij INK Hotel ben je onderdeel van het PRESSROOM team, en samen met onze F&B Manager Ruth zorgen jullie voor een
verloop van de service, en INKredible cocktails. De PRESSROOM is 7 dagen per week geopend, jij vindt het dus ook fijn om flexibel ingezet
te worden.
INK Story
INK Hotel Amsterdam dankt haar naam aan de rijke historie van het pand. Als voormalige thuishaven van de Nederlandse krant 'De Tijd'
was het de plek waar verhalen ontstonden, werden geschreven en uiteindelijk gedrukt in inkt. INK Hotel Amsterdam is een
onconventioneel lifestyle hotel. De klassieke regels van gastvrijheid worden vrij vertaald naar vandaag en zo wordt definitie van 'luxe'
herschreven in INK.
Natuurlijk wil jij ook weten hoe het is om bij INK Hotel Amsterdam te werken! First and most important; je komt terecht in een hecht team
waarin eigen initiatief erg wordt gewaardeerd. Wij geloven dat collega’s elkaar complimenteren. Je krijgt de mogelijkheid om je
verantwoordelijkheden te verbreden door aan de slag te gaan in een van onze projectgroepen. ThINK: Be Balanced, waarin je een
programma ontwikkeld voor een fit & healthy lifestyle - ThINKables, wanneer je een bijdrage wil leveren aan ons lief en leed beleid - Planet
21; heb jij inclusief en verantwoordelijk ondernemen net zo hoog in het vaandel staan als wij, deel dan hier je ideeën!
En wij bieden meer. Binnen INK hotel Amsterdam vindt persoonlijke touch en groei erg belangrijk; we staat stil bij persoonlijke
gebeurtenissen en bieden een uitgebreid trainingsprogramma. Naast 25 vakantiedagen, een reiskostenregeling en mogelijkheid tot
deelname aan het fietsplan, bieden wij al onze medewerkers een bonusregeling. De bonusregeling bestaat onder andere uit persoonlijke
doelstellingen, waardoor je hier zelf echt invloed op hebt.
Share your story
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die met ons het verhaal van PRESSROOM succesvol de ether inschiet. Daarnaast letten wij
bij de selectie op:
Ervaring; Je hebt 1 jaar werk- of stage ervaring in de bediending of bar;

-

Je hebt interesse in de Amsterdamse hotellerie;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, elke andere taal is een plus!

Klinkt goed?
Zie jij jezelf wel een stempel binnen het team van INK Hotel Amsterdam? We zien graag je CV tegemoet! Je kan deze mailen naar Sabine
en Linel op emailadres h1159-hr1@accor.com. Heb je nog een vraag of wil je meer weten? Dan mag je altijd mailen! Reageren op deze
vacature kan tot 5 april 2019.

