Vacature medewerker bediening

Wij zijn op zoek naar een gedreven, maar bovenal gastvrije medewerker bediening, die zich thuis voelt
in een dynamische organisatie met een breed publiek. 4’33 grand café is gevestigd in het
Muziekgebouw aan het IJ en onze werkzaamheden zijn dan ook nauw verbonden aan de
programmering van dit indrukwekkende muziekpodium. Op dagen dat er een concert plaatsvindt zijn
er verschillende horecawerkzaamheden te vervullen. Van een driegangenmenu voor het concert, tot
aan een pauzedrankje in de foyer tijdens de voorstelling.
Daarnaast vinden er ook regelmatig andere events plaats in het Muziekgebouw. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan dance gerelateerde evenementen tijdens ADE tot klassieke ensembles. Ook hier
vervul jij verschillende werkzaamheden. De gemene deler van alle evenementen is de hoogstaande
kwaliteit. En precies dat streven wij ook na als culinair verlengstuk van het Muziekgebouw. Jij zal
daarbij een hele belangrijke rol gaan spelen.
Over 4’33 grand café
4’33 is een gezamenlijk initiatief van het Muziekgebouw en de Dudok Horeca Groep. Een eigentijds
grand café op de begane grond van het Muziekgebouw met een wijds terras en een uniek uitzicht over
’t IJ. Een inspirerende en levendige ontmoetingsplek voor buurtbewoners, musici, zakelijk publiek én
uiteraard concertbezoekers. Dankzij deze intensieve samenwerking vloeien horeca, gastvrijheid,
muziek, cultuur en evenementen op een natuurlijke manier in elkaar over.
Wie zoeken wij
•

Jij bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar, waarvan 1 dag in het weekend

•

Je houdt van een uitdaging en kan goed samenwerken

•

Je hebt een passie voor horeca en gastvrijheid

•

Je bent proactief, sociaal en houdt van aanpakken

•

Je hebt affiniteit met de culturele sector

•

Ervaring is een pré, maar enthousiast talent voor hospitality is ook meer dan welkom

Wat bieden wij ?
•

Een parttime of fulltime dienstverband, eventueel goed te combineren met een studie

•

Bruto uurloon vanaf € 11,75 (21 jaar) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

•

8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen (op basis van fulltime dienstverband)

Wat maakt werken voor 4’33 grand café extra leuk?
•

Een leuke werkplek, inclusief indrukwekkend uitzicht op één van de mooiste plekken van
Amsterdam

•

Mogelijkheid tot het volgen van workshops, trainingen en opleidingen om vakkennis te
verbreden

•

Doorgroeimogelijkheden binnen het team

•

20% personeelskorting bij Dudok horecalocaties en op Dudok Patisserie producten

•

Gezellige borrels met de hele Dudok Horeca Groep

Ga jij met ons de uitdaging aan? Aarzel dan niet en reageer snel en stuur je sollicitatiebrief met CV
naar vacatures@dudok.nl en richt je hierbij tot Sandra Nolting.

