
 
 
 

Chef de Rang 
Fulltime 

 
 

Dromen zijn er om uit te laten komen 
Eric Toren, visionair op het gebied van hotellerie en tweevoudig winnaar van hotelier of the Year Award, heeft er altijd van 
gedroomd een werkelijk uniek hotel te creëren waar gasten een onvergetelijke ervaring zullen beleven. Gaat jouw hart 
sneller kloppen van het creëren van een onevenaarbare gastbeleving? Heb jij ook altijd alles mogelijk willen maken voor 
jouw gasten? Dan zoeken wij jou! Niet alleen wordt gastvrijheid naar een nieuw en ongeëvenaard niveau getild, ons 
inspirerende design van weelde & luxe zal elke dag je hart alleen al sneller doen laten kloppen. 16 iconische suites zijn door 
extra bezieling en aandacht echt tot leven gekomen.  

 
De grootste suite, bestaande uit drie samengevoegde kamers, laat je echt even in een andere dimensie verkeren. Het is 
een meer dan riante omgeving van 219 vierkante meter met drie slaapkamers, drie badkamers en een riant privé terras van 
27 vierkante meter.  
 
 Als jij net zo bevlogen bent als ons, dan zoeken wij jou. Wil jij samen met ons met trots de top van gastvrijheid 
representeren? Aarzel dan niet langer en solliciteer nu! 
  
Wie ben jij? 
Een ambitieuze culinaire professional met een passie om jouw kennis en enthousiasme over te brengen aan je gasten. 
Jij maakt het gasten graag zo goed mogelijk naar hun zin en weet hoe je service van het hoogste niveau kan verlenen. 
Met jouw uitgebreide gastronomische kennis en je scherpe oog voor detail, overtref jij continue de verwachtingen van onze 
gasten en voorzie jij hen van persoonlijke service. Je blijft, ondanks de hectische situaties die kunnen voorkomen, accuraat 
werken en regelt alles tot in de puntjes. Verder heb jij meerdere jaren werkervaring in een restaurant op sterren niveau, het 
liefst in soortgelijke functie en spreek je vloeiend de Nederlandse en Engelse taal. 

Wat ga je doen? 
Jij zal volop bezig zijn met het voorbereiden en leveren van hoogstaande service. Jij draagt hoge verantwoordelijkheid voor 
jouw eigen deel van het restaurant. Daarnaast ben jij een belangrijke schakel in het team waarin je enerzijds stuurt en coacht 
en anderzijds verantwoordelijkheden aflegt aan je leidinggevende. Voor concrete werkzaamheden zie uiteenzetting onderaan 
deze vacature. 
 
- Het leveren van hoogstaande service in de bediening in het restaurant; 
- Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding van de bediening; 
- Actief nieuwe ideeën inbrengen en implementeren; 
- Het up- en crosssellen van producten op een natuurlijke manier; 
- Assisteren en aansturen van medewerkers. 
  
 
Wat bieden wij jou? 
-          De mogelijkheid en vrijheid krijgen om je droom na te streven 
-          Ondersteuning van ons en training om samen deze droom te verwezenlijken 
-          Leren van de besten in hun beroep 
-          Inspirerende locatie en werkomgeving 
 
Met vriendelijke groet, 
Hotel TwentySeven 
hr@hoteltwentyseven.nl 
 
For any applicants that are from abroad, please know that we require them to fluently speak and write Dutch as well as 
English. 
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