
 

 

Stage Bar 
Fulltime 

 
Hotel TwentySeven is een exceptioneel en sensationeel suite boetiek hotel, gelegen in het bruisende centrum 

van Amsterdam met een prachtig uitzicht op de Dam en het Rokin. 

 

Het is een bestemming en toevluchtsoord, waar alles mogelijk is voor onze gasten. Het laat de gast, versteld 

staan van het unieke Hospitality dat bestaat uit volledig gepersonaliseerde services, om aan de wensen en 

verlangens van onze gasten te voldoen. Het excellente TwentySeven team staat erop om alle gasten van een 

ultiem unieke ervaring te voorzien. Zij zijn volledig gefocust op de individuele wensen van elke gast. 

De high-end Bar TwentySeven staat bekend om zijn probiotische cocktails, welke worden aangepast naar de 

persoonlijke smaak van de gasten. De indrukwekkende bar is naast de hotel gasten ook goed te vinden door 

liefhebbers uit de stad. Elke vrijdag en zaterdag avond klinken de klanken van bekende en opkomende DJ’s. Bij 

grote festivals, Bacardi events, workshops, en competities in Amsterdam zul je de bar ook zeker tegenkomen. 

Daarbij maakt de bar nu een goede kans om ‘Worlds 50 best bars award ’ te gaan winnen. 

  

Wie ben jij? 

Jij bent een ambitieus persoon die veel ervaring wilt opdoen op de dynamische en uitdagende Bar TwentySeven. 

Het enthousiasme spat van jou af! Jij bent graag bezig het andere mensen naar hun zin te maken en maakt 

makkelijk contact met (VIP) gasten. Daarnaast ben je een harde werker en blijf je ondanks hectische situaties die 

kunnen voorkomen, accuraat en georganiseerd werken. Het liefst heb jij soortgelijke ervaring en speek je 

vloeiend Nederlands en Engels. Tot slot ben je voor een periode van ongeveer 6 maanden minimaal 32uur per 

week beschikbaar. 

Wat ga je doen? 
Als stagiaire word je opgeleid om volgens onze unieke service en bartender concept te werken. Jij bent het eerste 
aanspreekpunt in de bar en zorgt ervoor dat alle gasten van een heerlijke cocktail of snack zijn voorzien. Je weet gasten te 
‘lezen’ en daardoor persoonlijke aanbevelingen te maken, waardoor ze misschien wel iets heel nieuws proberen en ervaren. 
Verder zorg je ervoor dat de bar er te allen tijde netjes en uitnodigend uitziet. 
 
Wat ga je concreet doen? 

 Ontvangst van gasten in de bar. 

 Het klaar maken van de bar. 

 Opnemen van bestellingen en doorgeven aan de bartenders / keuken. 

 Serveren van drankjes / snacks in de bar. 

 Advies geven aan gasten betreft het menu. 

 Zorgen dat het onze gasten aan niets ontbreekt. 

 Afruimen van tafels en in nette staat houden van de bar. 

 Onderhouden van een goed relatie met de gasten in de bar. 

 Assisteren met mise en place en aanvullen van de voorraden waar nodig. 

Wat bieden wij jou? 

 Leerzame meeloopstage in de bar van een luxurieus boutique hotel. 

 Gezellig team! 

 Werkplek aan de dam, zo kan je voor of na je dienst direct genieten van Amsterdam. 

 Ondersteuning van ons en training om samen deze droom te verwezenlijken. 

 Leren van de besten in hun beroep. 

 Inspirerende locatie en werkomgeving. 

 Reiskostenvergoeding en stagevergoeding in overleg. 

Enthousiast geworden om bij ons stage te komen lopen? Stuur dan snel je sollicitatie 

naar hr@hoteltwentyseven.com. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hotel TwentySeven 


