
	
	
 

Bartender Juliette Blue bar 
 
De werkzaamheden  
Als bartender ben je werkzaam in de bar van Juliette. Je bedient onze gasten, adviseert hen in hun drank- en 
wijnkeuze en verricht overige werkzaamheden die hiermee samenhangen. Je bent de persoon die zeer 
zelfstandig kan werken, in kan spelen op bijzondere situaties en uitsluitend gericht op de gast. Een interne 
opleiding met betrekking tot het bereiden van cocktails behoort tot de mogelijkheden. Deelname aan nationale- 
en internationale bartender wedstijden is niet uitgesloten. 
 
Wat vragen wij van jou? 
Wij zoeken een gedreven en gepassioneerde collega met een gezonde dosis enthousiasme en goede sociale 
vaardigheden. Vanwege het hoge serviceniveau dat wij onze gasten bieden ervaar jij het als vanzelfsprekend om 
hen op een gastvrije, vriendelijke en professionele manier te bedienen en hen te laten genieten van een 
topverblijf. Jouw professionaliteit komt tot uitdrukking in de servicegerichte wijze waarop je met onze gasten 
omgaat en je flexibele instelling. Onze medewerkers bepalen immers de sfeer en maken dat de gasten zich bij 
ons thuis voelen. 
 
Een op F&B toegespitste opleiding en werkervaring als bartender is een pré. Evenals wijnkennis en kennis van 
de bereiding van cocktails en drank in het algemeen. Nog belangrijker is voor ons dat je je herkent in de 
begrippen; teamspirit, flexibiliteit en collegialiteit. Vanwege het veelvuldige contact met (inter-)nationale gasten, 
ben je communicatief vaardig en heb je een representatieve uitstraling. Evenals uitstekende kennis van de 
Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal. 
 
De competenties die behoren bij deze functie zijn: 

• Inlevingsvermogen en humor 
• Proactieve werkhouding 
• Commercieel 
• Fatsoen in denken en doen 
• Gastgerichtheid met een natuurlijke hospitality 
• Stressbestendigheid 
• Ambitie in het vak 

 
 
 
 
 



	
	
 
 
 
Wat bieden wij jou?  
Een zeer afwisselende functie in een inspirerende en dynamische werkomgeving met een jong en fris team van 
collega’s. Een succesvol concept met toekomstperspectief in een groeiend familiebedrijf.   
 
De werkroosters worden twee weken van te voren bekend gemaakt. 
 
 
Details van de vacature 
 
Adeling       F&B 
Contractvorm  Arbeidsovereenkomst op basis van 12 tot 32 uur per week 
Werktijden     Wisselende diensten 
Talenkennis  Een goede kennis van Nederlandse, Engelse en Duitse taal. 
Salaris      Afhankelijk van opleiding en leeftijd 
Opleidingseisen     Minimaal middelbaar opleidingsniveau 
Ervaring      Relevante werkervaring als bartender 
Solliciteren   Sollicitaties (voorzien van C.V. – Foto – en motivering)  
   evenals vragen, kun je richten aan   

werken@manna-nijmegen.nl  t.a.v. Penny van Waegeningh  
 
 
 
 
 
 


