
Restaurant Manager 
Park Hotel Amsterdam 

 
Ben jij opzoek naar een leuke uitdagende functie waarin jij mede verantwoordelijk bent voor het opzetten 

en verder uitwerken van een nieuw bar/restaurant concept? 
 

Het volledig gerestylde Park Hotel Amsterdam heropent 1 maart haar deuren met een nieuw en eigentijds 
bar/restaurant concept. Het concept omarmt de drukte van de stad, de flow van Amsterdam, de kwaliteit 

zoals Europa dat kent en de intimiteit die ervoor zorgt dat je deze kwaliteit wilt delen.  
 

Dit concept is een shared bar-food concept met een vleugje cocktail. Hoe?  
Daar vertellen we je graag meer over in een persoonlijk gesprek. 

 
Ons nieuwe en eigentijdse bar/restaurant concept is nog in ontwikkeling, er zijn nog ruime mogelijkheden 

om hierin mee te denken en je eigen vooruitstrevende ideeën uit te werken. 
 

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste en gepassioneerde manager die zijn/haar hand er niet voor 
omdraait om tijdens een vlekkeloze service, het team te vormen, trainen en begeleiden. 

 
Ben jij de juiste fit om, samen met jouw team, dit concept uit te bouwen tot een waanzinnig succes binnen 

de Amsterdamse horeca? Lees dan nu snel verder; 
 
Wat ga je doen? 
 

 Jij bent het voorbeeld voor je team; 

 Jij maakt van elk bezoek een unieke experience; 

 Jij zorgt ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt  

 Jij houdt je bezig met administratieve taken die bij een restaurant/bar horen. Denk hierbij aan 
roosteren, inkoop, handelen naar mystery visits en evaluaties van je team. 

 Jij brengt jouw team naar een hoger niveau 

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse rapportages en administratie 

 Je denkt met onze organisatie mee wat betreft verbetering rondom werkwijzen, procedures, 
methodes en uiteraard vernieuwende gerechten en dranken; 

 Jij bent het gezicht van de zaak. Alle gasten kennen jou en jij kent alle gasten. Je weet wat ze 
drinken, graag eten en of ze al boodschappen hebben gedaan 

 Jij kent je team; met wie je iedere dag weer een te gekke prestatie neerzet 

 Jij traint je team, jezelf en je gasten – wat wij doen is anders en héél goed! 

 Jij draait diensten mee zodat je jouw zaak het beste kan runnen. Daarnaast zorg je samen met de 
hotelmanager dat het ook op conceptueel niveau klopt. 

 
Wie ben jij? 
 

 Jij kent de Amsterdamse horeca als je broekzak 

 Je spreekt vloeiend Nederlands & Engels 

 Jij hebt sterke motivatie skills 

 Je hebt een sterke persoonlijkheid en bent persoonlijk naar je team toe 

 Communicatie & organisatie zijn twee dingen die bij jou passen 

 Jij wordt enthousiast van cocktails, eten en (natuur)wijnen en bent altijd bereid om je te verdiepen 
in dit vakgebied 

 Jij hebt meerdere jaren ervaring op de vloer, bij voorkeur in een leidinggevende positie 

 Jij mist geen enkel klein detail in jouw eigen bar 
 
 
 



Wat bieden wij? 
 

 De kans om samen met ons aan een nieuw concept te werken 
 

 Marktconform salaris 

 Continue training & development 

 Bedrijfsfitness 

 Medewerkers kortingen bij onze binnen- en buitenlandse hotels en restaurants van Europe Hotels 
Private Collection en The Entourage Group 

 Collectiviteitskorting bij een zorgverzekeraar 
 

Park Hotel is part of Europe Hotels Private Collection (EHPC); an independent hotel company based in 

Amsterdam and founded by entrepreneur Liran Wizman. EHPC has been transforming the boutique 

hospitality scene across Europe by creating locally inspired concepts and brands in dynamic locations, 

bringing an artful touch and fresh energy to the neighborhoods in which they operate. EHPC manages a 

portfolio of individually designed hotels including the contemporary design-led lifestyle brand Sir hotels 

with hotels in Amsterdam, Berlin, Hamburg and Ibiza, the Park Hotel in Amsterdam, the Park Hotel in The 

Hague, as well as Max Brown Hotels in Amsterdam, Berlin and Düsseldorf. Additionally, the EHPC 

collection includes a concept store, X BANK and handles asset management for W Amsterdam by 

Marriott International. 


