Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een unieke historische locatie in het hart van de Amsterdamse
binnenstad: een 17de-eeuws grachtenpand met een katholieke huiskerk op de zolderverdieping. Het
museum wordt jaarlijks bezocht door zo’n 120.000 mensen uit binnen- en buitenland. Steeds meer
mensen weten ons te vinden. In het vernieuwde entreegebouw is het gezellige museumcafé de plek
waar bezoekers en medewerkers naartoe komen voor lunch en koffie en waar openingen en
evenementen worden georganiseerd. Voor dit café met zo’n 40 zitplaatsen zoeken wij op korte
termijn een enthousiaste nieuwe collega.

Allround medewerker (m/v) bediening museumcafé
16 uur

Wat ga je doen?
• Bestellingen opnemen en deze klaarmaken, zoals warme dranken, huisgemaakte soep, tosti’s en
sandwiches;
• Tafels afruimen en ervoor zorgen dat het museumcafé er schoon, netjes en uitnodigend uitziet;
• Kassahandelingen verrichten en het afdragen en verantwoorden van de ontvangen dagopbrengst;
• Voorbereiding en bediening bij diners en catering, zoals het klaarmaken van tafels, assisteren bij de
opbouw van zalen en het klaarzetten van buffetten;
• Zorg dragen voor bestellingen en het voorraadbeheer.
Wat verwachten wij van jou?
• Ervaring in de horeca;
• Gastvrij, klantvriendelijk en sociaal;
• Representatief, nauwkeurig en zelfstandig;
• Flexibel, ruim inzetbaar;
• Om kunnen gaan met de kassa of dit makkelijk kunnen leren;
• Op korte termijn en voor langere tijd inzetbaar;
• Goede beheersing van Nederlands en Engels;
• Beheersing van een derde taal (zoals Frans, Duits, Spaans of Italiaans) is een pré;
• Woonachtig in Amsterdam of omgeving.
Wat bieden wij?
Een flexibele bijbaan (16 uur) in een dynamische culturele omgeving waarin kunst, cultuur eten en
drinken samenkomen. Ideaal om te combineren met bijvoorbeeld een studie! Marktconforme
arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Spreekt deze functie jou aan en wil je onderdeel uitmaken van een klein team? Dan nodigen we je
graag uit om vóór 8 juli 2019. Mail je korte motivatiebrief inclusief cv naar vacature@opsolder.nl.

