
 

 

 

 

 

LOCATIE- & TEAMLEIDER GEZOCHT 

Voor onze locatie in Amsterdam-west zoeken we een team & locatieleider.  

We zijn een bourgondisch eet & speciaalbierencafé in Amsterdam. Onze gasten bestaan uit 
speciaalbier-liefhebbers, toeristen, expats en buurtgenoten. Die in normale tijden naar ons 
toekomen voor de gemoedelijke sfeer, om te borrelen, te dineren en natuurlijk voor het 
speciaalbier!  

Op deze locatie hebben we 22 bieren van tap en meer dan 150 bieren op fles. 
 
Werkzaamheden; 
Als locatieleider werk je zelf mee op de vloer en stuur je het team aan. Hierdoor ben je het 
eerste aanspreekpunt voor je collega’s en ondersteund je ze waar nodig. Je draagt mee aan 
een goede werksfeer op de vloer en binnen het team. Ook oganiseer je regelmatig teamuitjes, 
vergaderingen, trainingen, proeverijenen en regel je de voortgangsgesprekken. 
Je werkt nieuwe collega’s in en je controleerd of werkzaamheden op de juiste manier 
uitgevoerd worden. Ook hou je nauw contact met de vertegenwoordigers van biermerken en 
boruwerijen en vult hiermee het assortiment aan. Verder koppel je terug aan de eigenaren en 
hebt regelmatig overleg met ze.  

Wie zoeken we? 
Iemand met in iedergeval al behoorlijke ervaring in de horeca. Je bent energiek, empathisch 
en vitaal. En idiaal heb je al ervaring met het aansturen van mensen. Je hebt de flexibiliteit om 
zowel dag als avond en nachtdiensten te werken (zie openingstijden). Woonachtig in 
Amsterdam of omgeving. Je bent een teamspeler en hebt talent voor aansturen en 
leidinggeven. Wanneer je bierkennis nog niet zo groot is dan vragen we wel oprechte intresse 
hierin en zin om hierover meer te leren. Je hebt enige kennis van social media en kan met 
regelmaat wat posten op onze kanalen.  
 
We zoeken iemand die fulltime beschikbaar is en daarnaast op zoek gaat naar iemand ernaast 
voor de overige dagen (assistent locatieleider). Of andersom.  
 
Wat bieden we: 
- Een werkplek met een fijne sfeer, veel overleg en korte lijntjes; 
- Er is ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en veranderingen;  
- Een leuke groep collega’s met passie voor (speciaal) bier; 
- Het vertrouwen om zelfstandig te operenen.  
- Jaarlijks teamuitje met bezoek aan een bierbrouwerij en stad. 
- Biertrainingen, uitjes en proeverijen; 
- Pensioenregeling; 
- Fooi verdeelt over alle werknemers, per gewerkt uur, per dag; 
- 25% personeelskorting, geldig op meerdere locaties;  
- Salaris is in overleg en afhankelijk van ervaring en kennis.  



 
 
Praktische informatie: 

Gollem’s Proeflokaal  
Overtoom 160 
1054 HP Amsterdam  
www.cafegollem.nl 
Tel.: 0206129444 
Emailadres: info@cafegollem.nl 
Contactpersoon: Aniek  

Onze openingstijden: 
Maandag tm donderdag 13.00 uur tot 01.00 uur. 
Vrijdag en zaterdag 12.00 uur tm 03.00 uur. 
Zondag 12.00 uur tm 01.00 uur. 

Wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact opnemen. Om te soliciteren vragen 
we je om ons je ervaring en motivatie te mailen. Je kunt ook altijd een keer langskomen om 
de sfeer te proeven! 

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Vaste baan 

Parttime uren: 20 per week 

Salaris: €12,50 - €13,50 per uur 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 Bedrijfsfeesten 
 Bedrijfsopleiding 
 Budget voor professionele ontwikkeling 
 Flexibele werkuren 
 Kerstpakket 
 Mogelijkheid tot promotie 
 Pensioen 
 Personeelskorting 
 Productkorting werknemers 
 Reiskostenvergoeding 
 Vrijdagmiddagborrel 

Soorten aanvullende vergoedingen: 

 Fooi 
 Overuren uitbetaald 
 Vakantiegeld 
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