Wij zoeken een nieuwe collega,
een echte, hardwerkende

Bierman-Barman (of -vrouw)
Brouwerij Hoop in Zaandijk bestaat sinds 2016 als bierbrouwerij, restaurant en bierwinkel. We
zijn snel gegroeid en zowel de brouwerij als het restaurant zijn zeer bedrijvig. Alle activiteiten zijn
aan elkaar gekoppeld en bier is de verbindende factor. In het horecateam zijn we nu dringend op
zoek naar een nieuwe collega, met specifieke kennis.
De horeca loopt heel goed en de winkel katten we momenteel om naar een échte bierwinkel. De
gezochte collega neemt voor beide onderdelen de diverse specifiek bier-gerelateerde zaken
onder zijn/haar hoede. Naast dat je gewoon meedraait in het horeca-team, beheer je de winkel,
verzorg je proeverijen, workshops en rondleidingen door de brouwerij. Jij zorgt er voor dat deze
zaken gewoon goed worden geregeld. Je overlegt met de brouwers over nieuwe bieren en wat
daarmee te doen in de winkel en in het restaurant, bijv. qua food-pairing. Jij bent de frisse,
energieke en enthousiaste teamgenoot, die lading geeft aan het bier-gehalte van het restaurant
en de winkel, maar je draait dus net zo makkelijk en graag mee in de dagelijkse operatie. Dit
laatste is essentieel en niet een kwestie van ‘bijspringen wanneer gewenst’. Zeker wanneer,
zoals nu in het hoogseizoen, het bijna iedere avond volle bak is.
Ben of heb jij …..
 5 dagen per week flexibel inzetbaar (ook weekends, feestdagen & sluitdiensten);
 aantal jaren ervaring in een horeca-baan;
 aantoonbare ervaring met / kennis van craft bier;
 interesse in / ervaring om rondleidingen, proeverijen, workshops te verzorgen;
 goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 in bezit van het diploma ‘Sociale Hygiëne’;
…. dan maken we graag kennis met je!
Wij bieden jou een leuke werkplek, met enthousiaste collega’s en gezellige gasten. Een afwisselende
baan, want bij Brouwerij Hoop is geen dag hetzelfde. We ontvangen (letterlijk) onze buren, maar dankzij
de nabijheid van de Zaanse Schans ook gasten van over de hele wereld. Zij komen bij ons eten en drinken
in een relaxte setting op een bijzondere locatie. Restaurant, brouwerij en winkel zitten in een aantal aan
elkaar geschakelde panden. Deze zomer zullen we ook starten met de Bier Club waar de brouwerij
uiteraard het thuis-honk van wordt.
Kortom, niet zomaar een doorsnee horeca job op een doorsnee locatie, maar echt iets bijzonders!

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je motivatiebrief met CV
(en referenties) naar Sheby Duursma, onze bedrijfsleidster:
management@brouwerijhoop.nl

