
 
 

Afwasser / Steward 
Fulltime/Parttime  

 
Voor de keuken van Hotel TwentySeven en Restaurant Bougainville zoeken wij per direct een afwasser! 
 
 
Restaurant Bougainville bevindt zich in het prachtige Hotel TwentySeven. Hotel TwentySeven is een exceptioneel en 
sensationeel suite boutique hotel, gelegen in het bruisende centrum van Amsterdam. Pal aan de Dam, met een prachtig 
uitzicht op zowel het historische monument, het Paleis op de Dam en het vernieuwde Rokin. Eric Toren, visionair op het 
gebied van hotellerie en tweemaal verkozen tot Europese Hotelier van het Jaar, heeft zich altijd een buitengewoon 
droomhotel voorgesteld, waar gasten een unieke, onvergetelijke ervaring wacht. 
 
 
Wie zoeken wij? 
Een ochtend en/of avondmens die zelfstandig en zorgvuldig te werk gaat met een gevoel voor gastvrijheid en collegialiteit. Je 
wordt onderdeel van het keukenteam en assisteert hen waar nodig. Als afwasser houd je de spoelkeuken schoon. Je sorteert 
het serviesgoed en bestek, dit plaats je in de was/spoelmachine, je droogt en poleert het servies. Wij zoeken iemand die het 
leuk vindt om achter de schermen er voor te zorgen dat alles goed verloopt. 
 
 
Jij: 

 Vindt het leuk om zelfstandig te werken; 

 Ziet het als een uitdaging om alles zo snel en effectief mogelijk opgeruimd te krijgen; 

 Je bent flexibel inzetbaar en vindt het geen probleem om in de weekenden en avonduren te werken; 

 Je bent proactief; 

 Vindt het leuk om bij te springen en collega’s te helpen waar mogelijk. 
 

Wat bieden we? 

 Een actieve baan in hartje Amsterdam op de Dam; 

 Een zelfstandige en verantwoordelijke functie; 

 Een enthousiast en jong team; 

 Een marktconform salaris. 

De diensten zijn van 11:00-19:00 en 19:00-sluit (gemiddeld 1:30) 

Ben jij díe extra ster in het team van Hotel TwentySeven die de gasten laat stralen van geluk? Stuur dan snel je sollicitatie 

naar hr@hoteltwentyseven.com.    

Met vriendelijke groet, 
Hotel TwentySeven 
hr@hoteltwentyseven.com 


