VACATURE BARMANAGER
Met ruim 30 bieren op de tap/fles, vele wijnen en uitgebreide cocktail en G&T
kaart, deins je niet achteruit, maar kun jij je affiniteit met dranken & passie
voor de horeca kwijt. Wij zijn namelijk op zoek naar iemand die onze 8 meter
lange bar weet te runnen!
Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Je maakt het rooster voor het barpersoneel;
Je motiveert en inspireert het bar personeel om de bar te draaien;
Je houdt de voorraden bij en plaatst & verwerkt bestellingen;
Je bent contactpersoon voor (alle) drankleveranciers;
Je ontwikkelt twee keer per jaar met het bar team een nieuwe
cocktailkaart;
• Je plant cursussen voor personeel m.b.t. koffie/wijn/bier;
• Je zorgt dat alles volgens de HACCP-norm schoon is en wordt
bijgehouden.

Wat wij zoeken:
Iemand die onze bar eigen weet te maken; affiniteit en passie heeft voor de
horeca; en ervaring heeft achter de bar (soortgelijke grootte). Je bent gedreven
in je werk en vindt het leuk om je (bar) collega’s te motiveren en (nieuwe)
dingen te leren. Je bent een echte teamplayer en zorgt samen met de rest van
het management van Milú dat zij in volle glorie draait!
•
•
•
•
•
•

Zelfstandigheid & georganiseerd
Ervaring achter een bar is een pre (min. 2 jaar)
Gastvrijheid staat bovenaan
Proactieve houding
Betrouwbaar
Een sociale en gemeende glimlach achter de bar; de bar is zichtbaar in
gehele zaak

Wat bieden wij?
• Fulltime dienstverband: 38 uur per week
• Salaris: €2.000,00 - €2.600,00 bruto per maand (schaal V en afhankelijk
van ervaring en leeftijd)
• Beschikbaar: per direct
• Verantwoordelijkheid & ruimte voor eigen inbreng
• Leuke en enthousiaste collega’s

Zie jij jezelf al helemaal staan achter de bar bij Milú en heb je zin om deel uit te
maken van ons leuke team? Stuur dan je cv en motivatie naar
personeel@restaurantmilu.nl.

