
 
 

 

Ben jij op zoek naar een bijbaan in de bediening en ben jij van nature gastvrij?  

Heb jij daarbij zin om naast je werk in de bediening van het restaurant te helpen of bij 

creatieve evenementen op het rooftop terras?  

Solliciteer nu voor de vacature van  

 

 

MEDEWERKER BEDIENING 

 

 

Ons motto voor onze gasten is 

“We know what you like. That’s what makes us awesome.” 

 

Je wordt onderdeel van ons team bestaande uit ongeveer 40 personen, die in de verschillende 

afdelingen werken, zoals; het ontbijt, onze skybar, banquets, fine-dining restaurant Floor 17 

en natuurlijk ons schitterende dakterras. 

 

Je komt in een team, waarbij we uitgaan van elkaars kracht en we respect hebben voor elkaars 

talenten. Service verlenen is onze 2e natuur en dat merk je in alles wat we doen. 

 

“Food is not just about eating energy. It’s an experience.” 

 

We vinden het belangrijk dat iedere medewerker zijn of haar creativiteit en passie in het werk 

kwijt kan. We staan open voor vindingrijkheid en eigen inbreng, dat maakt ons team zo sterk 

en uniek, want onze gasten zijn toch ook niet standaard? 

 

Wij bieden naast een leuke werkplek  

 

 

➢ Trainingen die je kan volgen via de Apollo & Leonardo Academy 

➢ Overuren? Wij werken met een Tijd voor Tijd systeem; 

➢ Korting op verblijven bij Apollo & Leonardo hotels 

➢ 50% korting bij restaurants van Apollo & Leonardo Hotels 

➢ Weet Waar je Werkt ervaring om je werkplek nog beter te leren kennen 

➢ Gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer en met eigen auto 

➢ Reiskostenvergoeding 

➢ Collectieve zorg- en schadeverzekeringen 

➢ Korting bij diverse sportscholen 

 

Ben jij enthousiast geworden over deze vacature? Stuur dan direct je CV en motivatie naar 

jobs@leonardo-hotels.nl. Heb jij eerst nog een paar brandende vragen die beantwoord moeten 

worden? Dan bel je gewoon even met Janita van onze afdeling HR via 020 207 03 20. 
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