
 
 

Medewerker F&B Ontbijt 
Fulltime/Parttime  

 
 

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.  

 

Wie ben jij? 

Een vroege vogel! Jij bent op je best op de vroege ochtend en met jouw hands-on mentaliteit ga jij het liefst meteen 

(pro)actief aan het werk. Je bent flexibel, hebt een goed doorzettingsvermogen en bent stressbestendig. Jij maakt het gasten 

graag zo goed mogelijk naar hun zin en weet hoe je service van het hoogste niveau kan verlenen. Je blijft ondanks de 

hectische situaties die kunnen voorkomen, accuraat werken en regelt alles tot in de puntjes. Verder heb jij het liefst 

(meerdere jaren) werkervaring in hotel van 5 sterren niveau, het liefst in soortgelijke functie en spreek je vloeiend de 

Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wat ga je doen? 

In alle vroegte ga jij ervoor zorgen dat onze gasten een goede start van de dag beleven. Je bent bezig met de 

voorbereidende werkzaamheden voor het ontbijt en persoonlijke service leveren tijdens het ontbijt in het restaurant. Jij zal 

ervoor zorgen dat het onze gasten aan niks ontbreekt. Voor concrete werkzaamheden zie uiteenzetting onderaan deze 

vacature. 

  

Eric Toren is naast zijn functie als GM van Hotel TwentySeven, eveneens eigenaar van een boutique hotel op de 

Keizersgracht, genaamd Hotel Sebastian’s. Hier wordt het personeel (zover dat mogelijk is) opgeleid en voorbereid voor 

Hotel TwentySeven. Er zullen momenten zijn dat jou gevraagd wordt om te assisteren bij dit hotel. 

 
Wat ga je concreet doen? 

 Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding van het ontbijt; 

 Het serveren van ontbijtgerechten in het restaurant en leveren van hoogstaande service in de bediening; 

 Het verzorgen van ontbijt in de suites; 

 Zorgen voor een nette en opgeruimde werkomgeving; 

 Werken in een team en communiceren met andere afdelingen voor een uitstekende kwaliteit en service; 

 Helpen bij andere taken wanneer dit gevraagd wordt. 

 Wat bieden wij jou? 

 De mogelijkheid en vrijheid krijgen om je droom na te streven; 

 Een enthousiast en gezellig team; 

 Goede arbeidsvoorwaarden; 

 Contract voor 7 maanden met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd; 

 Salarisindicatie tussen de €1900,- en €2050,- bruto per maand; 

 Leren van de besten in hun beroep; 

 Inspirerende locatie en werkomgeving. 

Enthousiast geworden? Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar hr@hoteltwentyseven.com! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hotel TwentySeven 

  

De werktijden zijn van 06:30– 14:30 uur. 

 


