
W E R K E N  B I J  F R E N C H I E

ASSISTENT BAR MANAGER
/ ALL ROUND BARISTA

FULLTIME / PER DIRECT 

BIJ FRENCHIE ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN ALL
ROUND BARISTA.  BEN JIJ ZELFSTANDIG MAAR OOK
EEN TEAM PLAYER EN WIL JE NOG VEEL LEREN? DAN
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
Ben je dol op koffie? Maar wil je meer dan de espressomachine?

Heb jij de barista skills al aardig onder de knie maar wil je ook leren

onze juices & cocktails te maken. Dit in combinatie met

leidinggeven? Dan zijn wij een echte match. 

Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime collega voor deze

functie. Als nieuwe collega besteed jij de meeste tijd op de vloer,

waarbij jij de dranken maakt achter de bar en voor de gasten zorgt

op een manier zoals we dat bij Frenchie doen. Je bent

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de koffie en het werken

achter de bar volgens onze hygiëne standaard en procedures. 

Als nieuwe collega leren wij je zelfstandig de zaak te openen en sluiten. Je

weet precies hoe de espressomachine werkt. Je bent betrokken,

enthousiast en denkt actief mee hoe wij ons kunnen blijven onderscheiden.

Ervaring kan belangrijk zijn, maar wij hechten ook veel waarde aan de inzet

en leergierigheid van onze nieuwe barista. 

Ben jij net zo gek op koffie als wij dat zijn, gastvrij, zorgzaam en

flexibel. Sta je open voor nieuwe informatie en kennis? Wil je

bijdragen aan een omgeving waar veel aandacht is voor hoge

kwaliteit en persoonlijke service? Stuur dan je CV en motivatie via

de link op deze website of naar whatsup@frenchie.nl t.a.v. Lisa

Landman

Ervaring achter de bar,
Ervaring met leidinggeven,
Je kunt goed met stress &
verantwoordelijkheden
omgaan.
werkt graag
gestructureerd en netjes,
Je kunt zowel in
teamverband als
zelfstandig werken.
wilt graag overdag werken,
Je bent gastgericht en
hebt een positieve
instelling.

Competitief salaris en
reiskostenvergoeding.
Overnachting in het hotel
na einde proeftijd.
Korting bij Frenchie,
een gezellig en hecht team
De lekkerste koffie en
lunch van Haarlem

Herken jij je in onderstaande
punten?

Wat bieden wij jou?


