Bartender – NL
Ben jij een expert in het maken van de mooiste en lekkerste
dranken? Voel jij haarfijn aan wat jouw gasten willen? Heb jij
service hoog in het vaandel staan? Vind je het leuk om in een
mooie gezellige omgeving te werken en heb je ervaring hierin?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Werkzaamheden

Als bartender ben je verantwoordelijk voor de mise en place van
de bar en de bereiding van al onze warme dranken, sapjes,
wijnen en cocktails. Daarnaast ben jij het eerste gezicht wat
onze gasten zullen zien en verwelkom je ze hartelijk. Jij bezorgt
onze gasten behalve de allerlekkerste drankjes, ook een gezellige
dag/avond waar ze aan terug zullen denken.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gepassioneerd en hebt al wat ervaring in de horeca
Je weet de juiste sfeer te creëren en bent een ware
gastheer/gast vrouw
Je voelt haarfijn aan wat gasten wensen en adviseert waar
nodig
Je hebt goed overzicht, kan snel schakelen en werkt schoon
Je vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ en biedt ook
ongevraagd extra service aan onze gasten
Je ontwikkelt jezelf constant en je bent niet tevreden met
een gemiddelde prestatie
Je schenkt verantwoord alcohol aan de gast

Wat bieden wij jou?

Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Onze
medewerkers zijn het hart van onze business. Geef ons jouw
initiatief, passie en energie en wij geven jou je droombaan! Je
krijgt on-the-job trainingen en begeleiding, een marktconform
salaris en uitdagende doorgroeimogelijkheden.
Herken jij jezelf en wil je deel uitmaken van het Morgan & Mees
team? Mail je CV en motivatie brief naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Bartender - English
Are you an expert in making the most beautiful and tastiest
drinks? Do you feel exactly what your guests want? Do you
consider great service as one of the most important aspects of
the job? Do you like to work in a nice cozy environment and do
you have experience in this? Then we are looking for you!

Activities

As a bartender you are responsible for the mise en place of the
bar and the preparation of all our hot drinks, juices, wines, and
cocktails. In addition, you are the first face our guests will see
and you warmly welcome them. In addition to making the most
delicious drinks, you'll provide our guests with a pleasant
day/evening that they will remember.

Who are we looking for?
•
•
•
•
•
•
•

You are passionate and already have some experience in the
hospitality industry
You know how to create the right atmosphere and you are a
true host/hostess
You feel exactly what guests want and advise where
necessary
You have a good overview, can switch quickly, and work
cleanly
You avoid statements such as 'no' or 'that's not possible'
and you also offer unsolicited extra service to our guests
You are constantly developing yourself and you are not
satisfied with an average performance
You serve alcohol responsibly to the guest

What do we offer you?
You will work in a young and enthusiastic team. Our employees
are the heart of our business. Give us your initiative, passion,
and energy and we will give you your dream job! You will receive
on-the-job training and guidance, a competitive salary, and
challenging career opportunities.
Do you recognize yourself and do you want to be part of the
Morgan & Mees team? Mail your resume and motivation letter to:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

