Samen met onze opdrachtgever bereiden we ons er op voor dat we snel weer mogen doen waar wij zo blij van
worden; onze gasten vanaf het water laten genieten van al het moois dat Amsterdam te bieden heeft! Sta jij ook te
springen om weer sociaal actief te kunnen zijn? Zoek jij een toffe bijbaan voor naast jouw studie? Of wil jij dit jaar
geen enkele zonnestraal missen en ben jij fulltime beschikbaar? Lucky you! Lucky us!
Wij zijn op zoek naar horeca toppers voor een uitdagende allround functie aan boord!
Waar komt de naam Amsterdam eigenlijk vandaan? Hoe schenk je de perfecte Gin-Tonic? Of hoe zorg jij voor de
juiste sfeer aan boord? Kortom: jij bent het visitekaartje van onze opdrachtgever en weet er voor te zorgen dat het
de gasten aan niets ontbreekt.

Gewenste vaardigheden en ervaring
•
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•
•
•
•
•
•

Ervaring in de horeca/hospitality.
Een passie voor hospitality, varen en de stad Amsterdam.
Je vindt het leuk om voor een groep te staan en te vertellen over onze hoofdstad.
Commerciële instelling: het geeft jou een kick wanneer je een extra fles champagne verkoopt.
Zelfstandig en een servicegerichte houding.
Je bent op korte termijn inzetbaar en het gehele vaarseizoen beschikbaar.
Goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal.
Een positieve instelling en een open en representatieve uitstraling.

•
•

Jij en de schipper verzamelen zich in de haven aan boord van jouw boot.
Je bouwt de boot op en met deze boot, die eruitziet om door een ringetje te halen, vaar je richting het
centrum.
Bij de opstap-steiger heet je onze gasten welkom en voorzie je geïnteresseerde voorbijgangers van
informatie over ons product.
Tijdens de rondvaart ben jij het eerste aanspreekpunt voor de gasten en voorzie je ze van heerlijke
drankjes en lekkere snacks die ze aan boord kunnen bestellen.
Je deelt jouw passie over de stad Amsterdam met de gasten en vertelt ze alles over de highlights en
‘hidden spots’ van de stad.
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Zeer flexibele werktijden.
Marktconform salaris. Werken als Freelance/ZZP is ook mogelijk.
Je kunt flink fooi verdienen en wij werken met een aantrekkelijk bonussysteem.
Afwisselende werkzaamheden binnen een jong en hecht team.

Klinkt dit als jouw droombaan? Dat is mooi. Stuur bij interesse je motivatiebrief en CV
naar casting@sixstarsagency.nl met de vacature in het onderwerp. Wie weet verwelkomen wij jou binnenkort in
dit team.

