Wanted: parttime of fulltime barmedewerk(st)er bij The Bulldog
Maak jij de lekkerste koffie? Ben je goudeerlijk, sociaal en lijkt het je leuk om opgenomen te
worden in één van de bekendste familiebedrijven van Amsterdam? Dan is deze vacature
echt iets voor jou. The Bulldog is namelijk op zoek naar barmedewerk(st)ers!
Jouw werkzaamheden
Als barmedewerk(st)er verwelkom, entertain en bedien je onze gasten. Jij zorgt ervoor dat
onze gasten zich thuis voelen bij ons en op hun wenken worden bediend. Welkom in de
gezelligste huiskamer van Amsterdam.
Over The Bulldog
Wie Amsterdam zegt, zegt de grachtengordels, de Wallen en natuurlijk de coffeeshops! Met
The Bulldog als een icoon uit de binnenstad van Amsterdam. In de afgelopen 40 jaar is het
bedrijf uitgegroeid tot een internationaal merk met niet alleen coffeeshops, maar ook
horecagelegenheden, souvenirshops en hotels. Het merk is keihard aan het groeien met de
verkoop van onder andere smokersartikelen, souvenirs, gadgets, kleding en cannabiszaden.
En dit is pas het begin.
Over jouw werkplek
Wij zoeken barmedewerk(st)ers in onze shops. Je komt terecht in een klein team. Keiharde
werkers, net als jij, maar ze vinden plezier net zo belangrijk. Je wordt dus echt opgenomen in
The Bulldog familie!
Wat wij bieden:
• Een fijne, informele werksfeer in een enthousiast team;
• Leuke teamactiviteiten en The Bulldog-feesten;
• 25 vakantiedagen per jaar;
• Een marktconform salaris (afhankelijk van je ervaring en leeftijd);
• Heel gezellige collega’s.
Wat wij vragen:
• MBO niveau;
• Je bent parttime (16/24 uur) of fulltime (36/40 uur) beschikbaar;
• Je hebt enige horeca-ervaring;
• Je bent sociaal, gezellig en gemotiveerd.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, spreekt meerdere talen
(minimaal Engels).
• Heb je vak- en productkennis (HACCP/sociale hygiëne)? Dan heb je een streepje
voor op de rest.

Wanted: parttime or fulltime bar employee at The Bulldog
Do you make the best cups of coffee? Are you honest to the bone, social and would you like
to be adopted in one of the most known family businesses of Amsterdam? Then this position
is made for you. The bulldog is looking for bar employees!
Your work activities
As a bar employee you welcome, entertain and serve the customers. You are responsible for
making our customers feel at home and make sure needs are met. Welcome in the cosiest
livingroom of Amsterdam!

About The Bulldog
Who thinks of Amsterdam, thinks of the canals, Red Light District and last bot not least
Coffeeshops! With The Bulldog as an icon in the middle of the city. In the last 40 years the
company has grown into an international brand with not only coffeeshops, but also café’s,
souvenirshops and hotels. The brand is growing fast with sales of the smoker products,
souvenirs, gadgets, clothes and cannabis seeds. And this is just the beginning.
About your work spot
We are looking for bar employees in our shops. You will be working in a small team. Hard
workers, just like you, but having fun is just as important. You are really adopted in the
family!
What we offer:
• A nice informal work atmosphere in a enthousiastic team;
• Fun team activities and the infamous Bulldog parties;
• 25 vacation days a year;
• A competitive salary (depending on experience and age);
• The best colleagues.
What we ask for:
• Relevant schooling
• You are parttime (16/24 hours) or fulltime (36/40 hours) available;
• Relevant work experience in the industry;
• You are social, fun to be around and motivated;
• Have excellent communicative skills: speaks several languages. (English is a must,
Dutch an advantage)
• Subject and product knowledge within the industry (HACCP/social hygiene diploma)
is an advantage.

