VACATURE MEDEWERKER BEDIENING
LLOYD is een iconisch gebouw gelegen aan het IJ in Amsterdam. Het is omgetoverd tot een hotel, venue
en restaurant waar altijd wat te beleven is. De ruime hotelkamers zijn van een andere orde, geen één is
hetzelfde. Bij ons is iedereen welkom, want in het LLOYD mag je jezelf zijn.
In het hart van het iconische LLOYD hotel vind je ons restaurant. In 2018 vertaalde architect Janpaul
Scholtmeijer de allure van het verleden in een modern Art-Deco interieur. Het is een plek waar
hotelgasten, de buurt en buurtliefhebbers, creatieve en zakelijke gasten graag komen. Alle gerechten
worden in onze keuken bereid, ons menu is constant in verandering en heeft talloze opties voor zowel
vleesliefhebbers als vegetariërs. We gebruiken de meest verse ingrediënten, lokaal en biologisch waar
mogelijk, met wereldse invloeden.
Voor het restaurant zijn wij op zoek naar een ervaren: medewerker bediening
Wij zoeken iemand die goed is in het verlenen van persoonlijke service en die ons restaurantconcept
enthousiast kan overbrengen. Je hebt ervaring in de horeca, werkt zelfstandig en hebt een flexibele
instelling. Je kunt goed werken in een team en bent bereid om nieuwe medewerkers te trainen en in te
werken.
Omschrijving afdeling:
De afdeling Food & Beverage houdt zich bezig met de bediening van gasten in het Lloyd Restaurant en
alles wat hier mee te maken heeft. We hebben een uiteenlopende doelgroep van gasten en bedrijven uit
de buurt tot aan vergader- en hotelgasten. Het restaurant is open van 07.00 tot 01.00 uur, inclusief een
groot terras, banqueting en 24/7 roomservice. Je bent beschikbaar voor de 3 verschillende shifts (ontbijt,
lunch, diner). Vier keer per jaar presenteren wij een nieuwe menukaart, die we eerst zelf proeven tijdens
het proefeten met de bediening. Het team kenmerkt zich door haar eigen persoonlijke benadering; bij het
Lloyd Hotel kan en mag je jezelf zijn!
Je bent verantwoordelijk voor:
Het bieden van alle mogelijke service en faciliteiten op het gebied van ontbijt, à la carte lunch en diner,
banqueting en terras.
Je hebt het volgende in huis:
• Communicatief sterk
• Sociaal
• Gastvrij
• Hands-on mentaliteit
• Scherp oog voor detail
• Vloeiend Nederlands en spreekt goed Engels
Wat bieden wij?
• Een afwisselende baan
• Een informele en inspirerende werkomgeving, waar geen dag hetzelfde is
• Vrienden en familie mogen met korting overnachten
• Een dagelijkse lunch met je collega’s
Ben jij de medewerker bediening die wij zoeken? Stuur je CV en motivatie naar werken@lloydhotel.com
t.a.v. Evelyn Storm. Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

