Bartender bij Blue Bar
Bij de internationale hotelbar van Blue ontmoeten stadgenoten, wereldreizigers, zakelijke gasten en
citytrippers elkaar. De een wil een biertje, de ander een cocktail. Sommigen hebben nog geen idee. Jij
bent de vrolijke en vriendelijke gastheer of gastvrouw, doet suggesties, schenkt, tapt, shaket & stirrt en
regelt alles achter en om de bar. Als een echte captain of the bar zorg jij ervoor dat iedereen zich
welkom voelt en blij wordt van de service en gastvrijheid. Professioneel, maar wel echt enthousiast,
geïnteresseerd en attent. Je bent trots op jouw bar en wij kunnen trots zijn op jou als bartender.
Jouw opleiding en ervaring
Het zou mooi zijn als je een opleiding in F&B en werkervaring als bartender hebt. Ook een stevige basis
aan wijn- en drankenkennis en cocktailvaardigheden zijn een pré. Maar we vinden het vooral belangrijk
dat je een teamspeler bent die flexibel en collegiaal is. Bovendien kunnen wij je ook nog een interne
opleiding geven om cocktails te bereiden. Als alles lekker gaat, dan kun je via ons ook meedoen aan
nationale en internationale bartenderwedstrijden.
In onze hotelbar ben je het aanspreekpunt voor onze (internationale) gasten. Dat betekent dat je
communicatief vaardig bent, in liefst Nederlands, Duits en Engels, en dat je er representatief uitziet.
Hotels Blue en Brasserie MANNA scoren heel hoog op gastvrijheid en service. Dat is natuurlijk te
danken aan onze medewerkers. We hopen dat jij daar een bijdrage aan wilt leveren.
Welke competenties horen bij deze functie?
•
•
•
•
•
•
•

Inlevingsvermogen en humor
Proactieve werkhouding
Commerciële instelling
Fatsoenlijk in denken en doen
Gastgerichtheid met een natuurlijke hospitality
Stressbestendigheid
Ambitie in het vak
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Wat bieden wij je?
Wij vragen best veel van je, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Als bartender bij MANNA & Blue
sta je in het brandpunt van vernieuwende gastvrijheid. Er gebeurt veel, we ontwikkelen ons snel. Dat
betekent dat jij je ook snel kunt ontwikkelen en horecaervaring opdoet waar je je leven lang lol van hebt.
De functie zelf is dus zeker uitdagend en je beloning is uitstekend. Maar we bieden meer dan alleen een
goed salaris en een bijzondere werkplek. MANNA en Blue lopen voorop met een uitgebreid
loyaliteitsplan. Denk aan alle scholing en opleidingsmogelijkheden binnen jouw vak, fitnessen op onze
kosten, tijdige inroostering en werken in een leuk en inspirerend team.
Details van de vacature
Afdeling
Contractvorm
Werktijden
Talenkennis
Salaris
Opleidingseisen
Ervaring
Solliciteren

F&B
Arbeidsovereenkomst op basis van 32 uur per week
Wisselende diensten
Goede kennis van Nederlandse, Engelse en Duitse
taal.
Afhankelijk van opleiding en leeftijd
Minimaal middelbaar opleidingsniveau
Relevante werkervaring als bartender
Sollicitaties (voorzien van C.V. – Foto – en motivering)
evenals vragen, kun je richten aan
werken@manna-nijmegen.nl
t.a.v. Deborah van Kempen
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