
Kanarie Club is een uniek restaurant – of zoals we het zelf graag noemen, een creatief nest - gelegen in de 
Hallen, midden in Amsterdam-West. Het is een locatie voor iedereen, en de perfecte plek voor zowel een 
zakelijke ontmoeting voor flexwerkers als een gezellige avond uit met vrienden en familie. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avond laat en van een ontbijtje, tot een volwaardige maaltijd en een cocktail. De Kanarie-ruimte 
wordt ook vaak gebruikt als eventlocatie en in de poolbar vinden er regelmatig borrels en events plaats. 
Kortom, never a dull moment bij ons in de Kanarie Club. Werken bij ons betekent dan ook een baan vol 
afwisseling en gezelligheid. En we zijn op zoek! 
 
Ben jij die enthousiaste zelfstandig werkende kok bij wie hospitality hoog in het vaandel staat? En ben je 
proactief in je houding en werk je graag in een creatief team? Dan zijn wij op zoek naar jou! En jij hopelijk 
naar ons. 
 
Wat wij van jou verwachten: 

·       Je beschikt over goede organisatorische skills en zakelijk inzicht. Je bent ook bereid om soms iets langer 
door te werken, je bent collegiaal en hebt een ‘hands on’ mentaliteit; 

·       Je bereid je goed voor en bent altijd van de ‘check, check, double check’. Je communiceert daarbij ook 
goed met de chef wat er eventueel nog moet gebeuren; 

·       Je werkt goed onder hoge werkdruk, stress zegt je weinig en je bent ten alle tijden in staat goed 
overzicht te houden; 

·       Je bent proactief en weet van aanpakken. Niets ontgaat je, je handelt snel en bent nauwkeuring. En ja, 
ook in stressvolle situaties. Je blijft altijd jezelf, gastvrij en vriendelijk. 

·       Je houdt ervan om jezelf te ontwikkelen. Je bent net een spons en haalt nieuwe informatie uit 
trainingen/opleidingen, maar vooral ook uit de praktijk; 

·       Je bent bereid minimaal 2 diensten per week werken waarvan er 1 in het weekend is en je bent flexibel in 
je werktijden. Dat betekent dat deze zoal ’s ochtends, overdag of ’ s avonds kunnen zijn. Oftewel je hebt 
wisselende werktijden. 

 

Kortom, we zoeken die ene knalkanarie die past bij de Kanarie Club, die graag zijn/haar schouders eronder 
zet en vooral heel veel plezier heeft in zijn/haar werk. 

 

Dit ben jij: 

·       Je bent 18 jaar of ouder; 

·       Woonachtig in de omgeving van Amsterdam; 

·       Je hebt werkervaring binnen diverse horecabedrijven; 

·       Je bent sociaal sterk en kan goed communiceren; 

·       Je bent verantwoordelijk; 

·       Je werkt hard en altijd met een glimlach; 

·       Je werkt graag in een teamverband; 

·       Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed; 

·       Verder heb je hospitality hoog in het vaandel staan, ben je proactief en houd je graag je werkplek en die 
van je collega’s netjes.  

 

Dit bieden wij je: 

·       Diverse ontwikkelingsmogelijkheden door middel van onze (online) horecatrainingen en ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling; 

·       Doorgroeimogelijkheden en on-the-job training; 

·       Een zeer dynamische atmosfeer met een jong management team, waarbij je de mogelijkheden hebt om 
je stem te laten horen en mee te denken over het verbeteren van de Kanarie Club. Graag zelfs! 

 

Dus herken jij jezelf hierin en ben jij de werkduif die we zoeken? Solliciteer dan snel! Wie weet treffen we 
elkaar snel voor een kennismaking onder het genot van een kopje koffie. 
 

 


