VACATURE

ERVAREN BARTENDER
UNIEK CONCEPT
–Ken je Kazerne in het hart van designstad
Eindhoven? Met nu al rave reviews onder
meer in de New York Times en winnaar
van de Entree Hospitality Awards in de
categorie 'meest trendbepalend concept'.
In onze monumentale marechaussee
kazerne en naastgelegen industriële loods
genieten gasten van een 2.500 vierkante
meter grote designexpositie met daarin een
bar, een bar/bistro met 100 couverts, een
multifunctionele zaal (die ook als theater
en symposiumruimte is in te zetten) en een
designshop.
Als eind 2018 het erfgoed volledig
gerestaureerd is, komen er acht exclusieve
hotelsuites bij, een 30 couverts fine-dining
restaurant, een exclusieve membersclub
en een aantal kleinere multifunctionele
ruimtes.
Ons team is enthousiast, creatief,
internationaal en ambitieus. De sfeer is
kosmopolitisch met een rauw artistiek
randje, passend bij de internationale
ambities.

Voor bar bistro Kazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven.
Ben jij een geboren horecatijger? Vind je het leuk om bij te dragen aan een
bijzondere beleving en weet je gasten aan je te binden? Heb je een flinke dosis
enthousiasme, ben je een echte teamspeler maar kun je ook gefocust werken?
Dan zoeken wij jou!
Designexpositie restaurant Kazerne in Eindhoven is op zoek naar meerdere bartenders
om ons enthousiaste, internationale en creatieve team te versterken. Belangrijk vinden
wij dat je de ambitie hebt om jezelf dagelijks te blijven verbeteren. Een open mind,
relevante horecaervaring en zowel Nederlandse als Engelse spreekvaardigheid zijn een
must. Met een vakgerichte opleiding heb je een streepje voor op de concurrentie.
Kazerne bestaat uit ruim 1.250 vierkante meter expositieruimte met daarin een bar,
een 100 couverts restaurant en een multifunctionele zaal. De sfeer is kosmopolitisch
met een rauw artistiek randje. Als bartender maak jij onderdeel uit van een team
van dertig (parttime) medewerkers, die samen sfeerbepalend zijn voor ons unieke en
ambitieuze concept. Lijkt jou het leuk om de lunch, borrel of diner te verzorgen voor
onze gasten in het restaurant of op ons terras?
Vanzelfsprekend bieden we een passend salaris en uitstekende (heerlijke) secundaire
arbeidsvoorwaarden, met doorgroeimogelijkheden. De werktijden zijn in overleg, in
lijn met onze dagelijkse openingstijden van 08:00 - 00:00 uur.
Iets voor jou?
Heb jij zin in om ons enthousiaste en ambitieuze team Kazerne parttime of fulltime
te versterken? Mail dan direct je motivatie en CV inclusief foto aan jobs@kazerne.
com. We zijn benieuwd!
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