
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master in het brouwen van dranken                    
 

Het Groene Paleis is opzoek naar een allround bartender! Als bartender ben jij verantwoordelijk voor het 

succes van ons restaurant! Jij zorgt bij aanvang van je dienst dat de bar voldoende is bijgevuld, creëert 

drankjes die ogen alsof ze uit een magazine komen, werkt nauwkeurig en houdt je werkplek schoon. Tevens 

zorg je tussentijds dat de bar goed bijgevuld blijft. Je bent flexibel en ondersteund waar nodig je collega’s 

waardoor zij ongestoord hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren en onze kwaliteit, serviceniveau en 

snelheid gelijk blijft. Kortom ben jij de gastheer of gastvrouw die ons uit de brand helpt? Reageer dan snel!  

Jouw werkzaamheden: 

Je treft voorbereidingen op je werkplek, bereidt dranken en serveert indien nodig deze uit.  

Indien gasten zich bij de bar melden help je hen verder en voert indien noodzakelijk betalingen uit. 

Daarnaast draag je zorg voor de algehele netheid van de bar en de ruimte daaromheen en ben je bereidt om 

collega’s waar nodig te ondersteunen zodat onze kwaliteit, serviceniveau en snelheid gewaarborgd blijft.   

Over Het Groene Paleis  

Een zonnig terras op een nieuw en bruisend Rokin. Een chef die echt weet hoe je koken moet, van de 

internationale kaart tot de Amsterdamse keuze. Een bar en restaurant vol leven, wijn en eten. 
  

Wij vragen: 

· Je hebt vak- en productkennis.  

· Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, spreekt meerdere talen (minimaal Nederlands en 

Engels). 

· Je hebt enige horeca-ervaring. 

· Je bent flexibel en minimaal parttime beschikbaar. (lees: óók weekend en feestdagen) 

· Je bent sociaal, gezellig en gemotiveerd. 

Wat wij bieden: 



Een salaris afgestemd op bovenstaande. Je wordt onderdeel van het leukste team van Amsterdam. Dit vieren 

we jaarlijks met een personeelsfeest! Alle ruimte voor eigen initiatief en je kunt jezelf zijn in ons team!  

Mogelijkheid tot trainingen volgen waarmee je intern kunt doorgroeien.  

Kom je bij ons team?  

Laat het ons weten! Stuur een motivatiebrief én CV naar personeel@hetgroenepaleis.nl  

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

Vakantiegeld 

Flexibele werkuren 

Soort dienstverband: Fulltime en parttime mogelijkheden  
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