
 
Voor het team van de Bierfabriek, vanaf begin 2017 gevestigd in Apollo Hotel Almere City Centre, 

zijn wij op zoek naar een enthousiaste en stressbestendige 

Host / Hostess 

Parttime / Oproepkracht 

Bierfabriek is een unieke combinatie van brouwerij, restaurant en café. In 2011 gestart in hartje 

Amsterdam, in 2014 opende de tweede vestiging in Delft en begin 2017 openen we ook in Almere onze 

deuren. Midden in ons restaurant brouwen we onze exclusieve bieren die je als gast ook nog eens zelf 

kunt tappen. De specialiteit van het met zorg samengestelde menu is het boven de houtskool BBQ 

gegrilde boerderijkippetje. Daarnaast liggen erop iedere tafel doppinda’s van het huis, waarvan je de 

schillen op de grond mag gooien. Dit draagt bij aan het eigenwijze karakter van de Bierfabriek. Op 

vrijdag en zaterdag speelt een DJ vanaf 22.00 uur. 

Als Host / Hostess ben jij het gezicht van de Bierfabriek. Jij verwelkomt alle gasten die binnenkomen in 

het restaurant en zorgt ervoor dat geen enkele gast aan zijn/haar lot wordt overgelaten. 

Wat houden jouw werkzaamheden als Host / Hostess precies in?  

 Je verwelkomt de gasten.  

 Je beantwoordt vragen van gasten en collega’s met betrekking tot reserveringen.  

 Je geeft rondleidingen door de Bierfabriek.  

 Je verricht eenvoudige administratieve werkzaamheden.  

 Je creëert een unieke gastbeleving.  

 Je herkent vaste gasten.  

 Je overtreft de verwachtingen van de gast. 

Wat verwachten wij verder van jou?  

 Je bent het zonnetje in huis en hebt altijd een glimlach op je gezicht.  

 Je hebt gastvrijheid hoog in het vaandel staan en doet er alles aan om het de gasten naar de zin 

te maken.  

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bent in bezit van sterke 

communicatieve vaardigheden.  

 Je hebt een open persoonlijkheid en bent oplettend en pro-actief.  

 

Ben jij de flexibele, ambitieuze en enthousiaste bedrijfsleider waar wij naar op zoek zijn? Stuur dan jouw 

CV en motivatiebrief naar almere.vacatures@bierfabriek.com.  

 

Heb jij vragen naar aanleiding van de vacature? Ook dan kun je terecht 

bij almere.vacatures@bierfabriek.com.   

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
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