Professioneel barmedewerker
IJzeren Man Vught - Strandhuys & Strandpaviljoen
Strandhuys | Het Strandhuys is een sfeervolle strandlocatie om te borrelen, lunchen, dineren en relaxen met
een heerlijk groot loungeterras aan het strand, gelegen aan recreatieplas de IJzeren Man in Vught. Het
Strandhuys is in mei 2014 geopend en is onderdeel van een jong en groeiend bedrijf. Er wordt gewerkt vanuit
een open keuken en op de kaart staan diverse lunches, strandfood & -drinks en een trendy avondkaart met
sweet glasses als dessert. Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven. Klik hier voor de ‘making of’ van
het Strandhuys (2014).
Strandpaviljoen | Het Strandpaviljoen is een unieke strandlocatie voor onder andere bruiloften, diners,
zakelijke bijeenkomsten, recepties, condoleances en bedrijfsfeesten en is gelegen naast het Strandhuys aan
recreatieplas de IJzeren Man in Vught. Strandpaviljoen Vught is na een moderne re-styling in april 2015
heropend. Het strandpaviljoen heeft een eigen keuken en kent drie zalen met een eigen bar. Klik hier voor een
compilatie van ‘Strandpaviljoen in een nieuw jasje’ (2015).
Wij zijn per direct op zoek naar professionals voor barwerkzaamheden. Beschik jij over horeca ervaring, is
het jouw passie om onze gasten een onvergetelijke dag te bezorgen én heb je zin om ons team te komen
versterken?
Vacature (fulltime, min. 28 uur)
✓ Barmedewerker ( > 27 jaar).
Werkzaamheden
✓ Als barmedewerker ben jij diegene die gastvrijheid en service hoog in het vaandel heeft staan. Jij staat
garant voor de perfecte bereiding van warme dranken, bier, wijn, frisdranken, mixen en IJM’s special
drinks.
✓ Aan het strand zorg jij voor het ‘Ibiza gevoel’ met heerlijke dorstlessers, zoals onze ‘IJzeren Nico’ en ‘Mooie
Annie’ of special drinks zoals Scroppino, Gin Tonic of een kan bruisende Sangria met Moët & Chandon Ice.
✓ Op mooie dagen kan het bij de Beachbar en de buitenbar van het Strandhuys enorm druk zijn en is het van
belang dat je overzicht kunt houden en kunt werken onder druk. Een mooie uitdaging om samen met je
collega’s aan te gaan!
✓ Naast werkzaamheden achter de beach bar en binnenbar van het Strandhuys, zet jij je met jouw
professionaliteit in tijdens beach events, bruiloften, feesten en zakelijke events in het Strandpaviljoen.
✓ Om fris en efficiënt te werken, weet jij als geen ander samen met je collega’s de diverse barren voor te
bereiden, de (drank)voorraden te coördineren en het schoonmaken en afsluiten volgens de gestelde
normen te managen.
✓ Je draagt jouw steentje bij in het ontwikkelen en bewaken van de ‘IJM stijl’ in drinks en het innoveren in
special drinks.
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Competenties
✓ Je bent enthousiast, gemotiveerd en leergierig.
✓ Teamspeler en harde werker.
✓ Flexibel (geen 9-5 mentaliteit).
✓ Horeca-minded.
✓ Gastvrij, verantwoordelijk en representatief.
✓ Stressbestendig: kalm en overzichtelijk managen van
hectiek en drukte achter de bar.
Ervaring
✓ Minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
✓ MBO+ werk- en denkniveau.
✓ Kennis van dranken, bieren, wijnen en special drinks.
✓ Pré haccp.
IJzeren Man Vught biedt
✓ Een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een leuk team.
✓ Een jong, dynamisch bedrijf.
✓ Gemoedelijke werkomgeving.
✓ Gezellige, hardwerkende collega’s.
✓ Salaris passend bij de functie en werkervaring.
✓ Contract met potentie & contractduur in overleg.
Geïnteresseerd in deze uitdagende functie?
Spreekt deze functie je aan en vind jij het leuk om in een jong en groeiend bedrijf werkzaam te zijn? Stuur je CV
inclusief motivatie per e-mail aan personeelszaken t.a.v. Annemieke Vermeer: a.vermeer@ijzerenman.nl.
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