Foodrunner – Café Americain (Parttime)
Vind jij het leuk gasten te verrassen met originele gerechten? Ben je een goede prater, altijd gastvrij en ben je liever bezig dan dat je stilstaat? Dan willen wij jou als foodrunner in Café Americain - onderdeel van het Amsterdam American Hotel.
Wat ga je doen?
Stilzitten komt niet in het woordenboek van een foodrunner voor. Het is namelijk je
taak om de gerechten te serveren. Dat doe je niet zomaar, want je kent het belang
van storytelling. Tijdens het serveren weet je op precies de juiste manier tekst en uitleg te geven over de menukaart, producten en bereidingen. Kortom: je bent de belichaming van gastvrijheid en schuwt een grapje aan tafel niet. Communicatief ben je
sterk, want jij bent een belangrijke schakel tussen bediening, keuken en gasten. Zowel voor als achter de schermen bewaar jij te allen tijde de rust en weet je je werkzaamheden zo te organiseren dat je nooit misgrijpt.
Wie zijn wij?
Café Americain - aan het levendige Leidseplein – is de huiskamer van alle Amsterdammers. Eind vorig jaar kreeg de authentieke art-decostijl van het legendarische
café-restaurant een frisse update, zowel in design als menu. Het resultaat: historische allure volgens de regels van de 21 eeuw. Oók in de keuken, waar signature
chef Peter Gast volgens het Class & Classics-concept een verrassende twist geeft
aan klassieke gerechten als bouillabaisse, vitello tonato en steak tartare. Dorst wordt
gelest rond de blikvanger van het vernieuwde Café Americain: de bar - met zijn creatieve cocktailmenu, lokale spirits en koffie van Vascobelo. Van ontbijt tot borrel.
Wie zoeken wij?
• Je hebt een passie voor de horeca;
• Je wil graag gasten verrassen, blij maken en entertainen;
• Je wil graag meer leren over ‘GASTronomie’;
• Je werkt zelfstandig en hebt een hands-on mentaliteit;
• Flexibel in werktijden en -taken;
• Je spreekt goed Engels
Wat bieden wij?
• Uitdagende functie en de kans om mee te werken aan het nieuwe concept;
• Ruimte voor eigen creativiteit en initiatief;
• Een passend salaris
• Korting op overnachting en F&B in onze hotels en restaurants;
• Trainingen en interne doorgroeimogelijkheden;
• Collectieve zorgverzekering;
• The Inhouse Experience (na proeftijd).
Solliciteren!
Heb jij class en hou je van classics? Stuur je cv met foto naar info@cafeamericain.nl
of klik op de solliciteerknop hiernaast!

