BAR / BEDIENING
Wie zijn wij?
Bar Kosta is dé tent in Oud-West met het gezelligste én zonnigste terras van de stad.
Al vanaf dag 1 (april 2018) is Kosta een succes en een begrip in de buurt. Gasten komen
aanwaaien voor een kopje koffie, een borrel of een hapje eten en blijven zomaar de hele avond
hangen. Je kunt AJAX kijken of meedoen aan een pubquiz. Werken bij Bar Kosta is heel veel
gezelligheid, hard werken in een team dat voelt als een vriendengroep, en vrolijke service bieden
aan de leukste gasten van de stad.
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de gasten van Kosta niets tekort komen.
Met veel energie, vrolijkheid en hard werken zorg je dat iedereen voorzien is en aandacht krijgt.
Je maakt er een feestje van met z’n allen! Daarnaast zorg je er voor dat alles in jouw wijk op orde
is, zoals het netjes houden van de tafels, zorgen voor upsellen, en ervoor zorgen dat alle rekeningen kloppen. Ben je runner? Dan zet jij met snelheid alle drankjes en gerechten op tafel.
Je neemt lege glazen en borden mee, en helpt de wijkloper waar nodig.
Als bartender zorg je dat je de gasten aan de bar voorziet van lekkere en kwalitatieve drankjes.
Daarnaast houd je je werkplek netjes, en maak je alle bonnen om de rest van de zaak en het
terras snel en efficiënt van drankjes te voorzien. Met z’n allen zorg je er na je shift voor dat alles
netjes achtergelaten wordt voor de volgende dag.
Wat bieden wij?
Bij Kosta werk je in een informeel en jong team. Iedere dag is hard werken, maar ook echt
een feestje. Je krijgt veel vrijheid en gezelligheid, in ruil voor het dragen van je verantwoordelijkheden. Naast de vele bedrijfsevents en borrels, bieden wij ook:
Marktconform salaris
Flexibele werktijden in overleg
Ontwikkelmogelijkheden
Trainingen
Wie ben jij?
Je bent vrolijk, outgoing en energiek.
Je hebt ervaring is soortgelijk bedrijf.
Je bent communicatief sterk en houdt je hoofd koel op piekmomenten.
Je bent in staat om te allen tijde gastgericht te werken.
Je hebt de nodige vakkennis.

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@barkosta.com!

