lunch
kok
Oslo Beers is een café-restaurant aan de Sloterkade in Amsterdam.
Dagelijks geopend voor ontbijt, lunch, diner en borrel.
Jouw werkzaamheden bestaan uit het draaien van de koude en/of warme kant tijdens het
ontbijt en de lunch, je zorgt dat er mooie gerechten van hoge kwaliteit de keuken verlaten.
Maar ook het verzorgen van de mise en place, het doen van bestellingen, meedenken over de
(nieuwe) gerechten en het onderhouden van juiste logistiek en hygiëne van de keuken
(HACCP).
Wat wij graag in jou zien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante werkervaring in de keuken
Ruim voldoende productkennis
Positieve instelling
Zelfstandigheid en creativiteit
Goede communicatieve vaardigheden
Flexibiliteit in werktijden en taken
Hands-on en zeker geen 9-5 mentaliteit
Voldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal
Woonachtig in (omgeving) Amsterdam

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een uitdagende en varierende baan in een ongedwongen sfeer
Een passend salaris naar jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheid
Mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf
Flexibele werktijden

Lijkt het jou wat om bij ons aan de slag te gaan? Dan maken wij graag kennis met je!
Stuur je CV en korte motivatie naar onze chef Aris via info@oslobeers.nl

Oslo Beers | Sloterkade 1a | 020-6699663 | www.oslobeers.nl | info@oslobeers.nl

Zelfstandig
werkend kok
Oslo Beers is een café-restaurant aan de Sloterkade in Amsterdam.
Dagelijks geopend voor ontbijt, lunch, diner en borrel.
Jouw werkzaamheden bestaan uit het draaien van de koude en/of warme kant tijdens diner, je
zorgt dat er mooie gerechten van hoge kwaliteit de keuken verlaten. Maar ook het verzorgen
van de mise en place, het doen van bestellingen, meedenken over de (nieuwe) gerechten en
het onderhouden van juiste logistiek en hygiëne van de keuken (HACCP).
Wat wij graag in jou zien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante werkervaring in de keuken
Ruim voldoende productkennis
Positieve instelling
Zelfstandigheid en creativiteit
Goede communicatieve vaardigheden
Flexibiliteit in werktijden en taken
Hands-on en zeker geen 9-5 mentaliteit
Voldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal
Woonachtig in (omgeving) Amsterdam

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een uitdagende en varierende baan in een ongedwongen sfeer
Een passend salaris naar jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheid
Mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf
Flexibele werktijden

Lijkt het jou wat om bij ons aan de slag te gaan? Dan maken wij graag kennis met je!
Stuur je CV en korte motivatie naar onze chef Aris via info@oslobeers.nl

Oslo Beers | Sloterkade 1a | 020-6699663 | www.oslobeers.nl | info@oslobeers.nl

Medewerker
bediening & Bar
Sinds 2006 is Oslo Beers een begrip in Amsterdam, een mooie en gezellige plek aan de
Schinkel voor een hapje en een drankje. Onze gasten kunnen hier genieten van ontbijt, lunch
en diner, maar natuurlijk ook uitgebreid borrelen aan een van onze taptafels. In voorbereiding
op de heropening van de terrassen zijn we op zoek naar echte Horeca-Beren!
Lijkt het je leuk om ons enthousiaste team van Oslo Beers te komen versterken? En kun jij als
de beste onze gasten bedienen en ze verzorgen met je beste glimlach en nodige aandacht? 
Wat wij graag in jou zien:
•
•
•
•
•
•
•

Positieve instelling
Teamplayer
Goede communicatieve vaardigheden
Gastvrij en servicegericht
Flexibiliteit in werktijden en taken geen 9-5 mentaliteit
Voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Woonachtig in (omgeving) Amsterdam

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een uitdagende en varierende baan in een ongedwongen sfeer
Een passend salaris naar jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheid
Mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf
Flexibele werktijden

Lijkt het jou wat om bij ons aan de slag te gaan? Dan maken wij graag kennis met je!
Stuur je CV en korte motivatie naar Nancy via Nancy@oslobeers.nl

Oslo Beers | Sloterkade 1a | 020-6699663 | www.oslobeers.nl | info@oslobeers.nl

Shiftleader
bediening & Bar
Sinds 2006 is Oslo Beers een begrip in Amsterdam, een mooie en gezellige plek aan de
Schinkel voor een hapje en een drankje. Onze gasten kunnen hier genieten van ontbijt, lunch
en diner, maar natuurlijk ook uitgebreid borrelen aan een van onze taptafels.
Lijkt het je leuk om het gezellige en enthousiaste team van Oslo Beers te komen versterken?
Ben jij niet bang om verantwoordelijkheid te nemen, de rest van het team aan te sturen en er
samen een top dag van te maken?
Wat wij graag in jou zien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positieve instelling
Teamplayer
Goede communicatieve vaardigheden
Het kunnen aansturen van personeel
Bestellen en het checken van bestellingen
Klachtenafhandeling
Opstarten en afsluiten van de kassa’s
Gastvrij en servicegericht
Flexibiliteit in werktijden en taken geen 9-5 mentaliteit
Voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Woonachtig in (omgeving) Amsterdam

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een uitdagende en varierende baan in een ongedwongen sfeer
Een passend salaris naar jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheid
Mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf
Flexibele werktijden

Lijkt het jou wat om bij ons aan de slag te gaan? Dan maken wij graag kennis met je!
Stuur je CV en korte motivatie naar Nancy via Nancy@oslobeers.nl

Oslo Beers | Sloterkade 1a | 020-6699663 | www.oslobeers.nl | info@oslobeers.nl

