
HET HEM ZOEKT
HORECAMEDEWERKERS
 
Horecamedewerkers (flexibel) bij Het HEM
 
Het HEM is een nieuw op te richten huis voor eigentijdse cultuur in een 
voormalige kogelfabriek, gelegen tussen natuur en monumentale industrie 
aan de rand van Amsterdam. Een bestemming waar je jezelf kunt
opladen aan verhalen, kunst, goed eten en drinken. Wij geloven dat kunst 
een onmisbaar onderdeel is van onze samenleving en ons kan helpen de 
wereld beter te begrijpen. Met onze programma’s willen we bubbels 
doorbreken en op creatieve manieren andere denkrichtingen over 
maatschappij en mens stimuleren.  Het HEM beslaat een oppervlakte van 
10.000 m2. In dit grote pand komen twee horeca locaties: het 
café-restaurant en de Dynamic Range music bar. 

Op 21 juni 2019 openen we onze deuren voor het publiek. Wij zijn daarom 
op zoek naar enthousiaste medewerkers die ons horecateam komen 
versterken.

De functie
Ons café-restaurant is het hart van Het HEM waar onze bezoekers kunnen 
verblijven om te lezen, te werken, een goed gesprek te 
hebben en natuurlijk om lekker te eten en drinken. Op warme dagen kunnen 
bezoekers ook buiten in de zon zitten op ons grote terras aan het water. De 
Dynamic Range is een muziekbar in de kelder van Het HEM. 
Onze algehele openingstijden zijn donderdag t/m zondag van 12 tot 12.
Als horecamedewerker werk je afwisselend op beide locaties en op verschil-
lende tijden.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit: 
• Vanuit de bar in het café-restaurant serveer je koffie, thee en een 
diversiteit aan (alcoholische) dranken;
• In de bediening serveer je allerlei gerechten uit en zorg je dat iedereen 
zich thuis voelt; 
• Als bartender van de Dynamic Range schenk je je gasten verschillende 
cocktails, sake’s, wijnen en bieren;
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• Je assisteert tijdens de publieke evenementen. 

Wie ben jij?
Je houdt van lekker eten en drinken en je beschikt over goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. 
Veel ervaring in de horeca is geen vereiste, een open persoonlijkheid en 
service gerichte houding vinden we veel belangrijker. Je bent leergierig, hebt 
een actieve houding en gaat nauwkeurig en gastvrij te werk. 

Functie-eisen
• Enige horecaervaring is een pré; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of Zaanstad; 
• Je kan elke week 16 tot 32 uur werken, bent flexibel en vindt het niet erg 
om in het weekend of in de avonden te werken.

Wat bieden wij?
• Werken op een unieke locatie in een jong en creatief horecateam;
• Flink wat afwisseling: je gaat aan de slag in verschillende 
horecagelegenheden onder één dak;
• Ruimte voor eigen inbreng en de kans om steeds meer verantwoordelijk-
heden aan te nemen;
• We bieden verschillende trainingen aan waarbij je veel productkennis 
opdoet en leert over kwaliteit en service;
• Het uurloon is afhankelijk van ervaring en opleiding.

Reageren of vragen
Het HEM is een huis voor eigentijdse cultuur waar iedereen zich welkom 
moet voelen. Mensen van verschillende leeftijden of verschillende 
achtergronden in opleidingsniveau, afkomst en cultuur worden uitgenodigd 
om te solliciteren.  

Mail je CV en motivatiebrief voor 3 juni naar Titus Zeldenrust
(titus.zeldenrust@hethem.nl).
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