
Barkeeper 
FULLTIME OF PART-TIME

Voor Bold Rooftopbar zoeken we een enthousiaste barkeeper M/V op fulltime of 
parttime basis. We zijn een jong bedrijf dat nog geen twee jaar bestaat en vol in 
ontwikkeling is. We zitten bovenop The Student Hotel in Maastricht in het nieuwe 
Sphinxkwartier, het ruige gebied van Maastricht en zijn de enige rooftopbar in het 
centrum. Een mooie plek om te werken met elke dag een fantastisch uitzicht over de 
regio. 

We zijn een internationaal bedrijf met veel verschillende nationaliteiten in ons team 
en er wordt dan ook veel Engels gesproken. Maar, we zijn van Maastrichtse origine 
en Nederlands is gewoon de voertaal, echter gezien het internationale karakter is 
Engels wel een must om te spreken en te verstaan. Aangezien ook onze gasten van 
overal ter wereld komen is dat natuurlijk wel een vereiste. 

Studeer je in Maastricht en wil je wat extra uurtjes in een fijn horecabedrijf werken, 
dan ben je bij ons zeker welkom. Ben je klaar met je studie, heb je door de huidige 
omstandigheden op dit moment geen werk of ben je gewoon op zoek naar iets 
anders en is horeca je passie, je vak? Wij zien je graag verschijnen! 

De bar is het kloppend hart van Bold, hier gebeurt het. Cocktails staan bij ons op 
nummer één en om bij ons aan de slag te gaan moet je hier gewoon van houden! 
Natuurlijk, het is het totaalplaatje met wijn, ko�e, fris, champagne en bier, maar de 
cocktails daar draait het om. Krijg je al een lach op je gezicht? Mooi!  

Die lach, een positieve instelling en een goeie vibe willen we in ons team! Want met 
ons team doen we het, maken we er elke dag opnieuw een feestje van en zijn we er 
voor elkaar. Gaan we zeker ook in onze vrije tijd, wanneer het weer kan, samen leuke 
dingen doen, bouwen we een band op en maken we het team sterker en hechter. Dát 
is de basis van ons bedrijf! 

Wil jij onderdeel worden van ons team, stuur dan een mailtje naar 
rob@boldrooftopbar.com samen met je CV en motivatie om bij ons te komen 
werken, dan nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek. Ik hoop je snel te mogen 
ontmoeten! 



Barkeeper 
FULLTIME OR PART-TIME

For Bold Rooftopbar we are looking for an enthusiastic bartender M / F on a full-time 
or part-time basis. We are a young company that has existed for less than two years 
and is in full development. We are located on top of The Student Hotel in Maastricht 
in the new Sphinxkwartier, the rough area of Maastricht and are the only rooftop bar 
in the center. A great place to work with a fantastic view of the region every day.

We are an international company with many di�erent nationalities in our team and a 
lot of English is spoken. However, we are of Maastricht origin and Dutch is the main 
language, but given its international character, English is a must to speak and 
understand. Since our guests come from all over the world, this is of course a 
requirement.

If you are studying in Maastricht and you want to work a few extra hours in a nice 
bar/restaurant, then you are certainly welcome with us. Have you finished your 
studies, do you currently have no work due to the current circumstances or are you 
just looking for something new and is the catering industry your passion, your 
profession? We look forward to seeing you!

The bar is the beating heart of Bold, it happens here. Cocktails are our number one 
priority and to get started with us you just have to love them! Of course, it is the total 
picture with wine, co�ee, soft drinks, champagne and beer, but the cocktails are 
what it's all about. Are you already getting a smile on your face? Beautiful!

We want that smile, a positive attitude and a good vibe in our team! Because with 
our team we do it, we make it a party every day and we are there for each other. We 
will certainly also do fun things together in our spare time, when that is possible 
again. We build a bond and we make the team stronger and closer. That is the basis 
of our company!

If you would like to become part of our team, send an email to 
rob@boldrooftopbar.com together with your CV and motivation to work with us, 
then I will invite you for an introductory meeting. I hope to meet you soon!


