Barmanager
FULLTIME
Voor Bold Rooftopbar zoeken we een ervaren barmanager M/V op fulltime basis.
We zijn een jong bedrijf dat nog geen vier 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. We zijn geen onderdeel van The Student Hotel, maar
een zelfstandig Maastrichts bedrijf 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.
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, koffie, 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 samen leuke dingen doen, bouwen we een band op en
maken we het team sterker en hechter. Dát is de basis van ons bedrijf!
Als barmanager ben je verantwoordelijk voor de complete bar: voorraadbeheer,
bestellingen, drankenkaart, werkroosters, trainingen, contact met de leveranciers etc. Het is
jouw bar en jij verzorgt deze alsof het jouw kindje is.
Het spreekt voor zich dat ervaring met cocktails een must is, flairtending een pré, want die
show dat vinden onze gasten super om te zien. Je bent stressbestendig want bij Bold kan
het stormen, we hebben meer dan 100 zitplaatsen binnen en met beide terrassen meer dan
100 zitplaatsen buiten! Jij laat je hier niet door van de wijs brengen en kan je team sturen en
begeleiden om elke dag het beste in iedereen naar boven te halen.
We vragen veel van je, maar je krijgt er ook veel voor terug! Je werkt op de mooiste plek van
Maastricht, dat is ongelogen. Elke dag hier binnen komen brengt hoe dan ook een lach op je
gezicht. Daarnaast hebben we prettige openingstijden, we zijn de hele week, behalve
dinsdag, van 12.00 tot 00.00 geopend, dus het is geen nachtwerk. Nog wel veel
belangrijker is dat we zo goed als alle feestdagen gesloten zijn en jij dus lekker met je familie
of vrienden je feestje kan vieren. Kerst? Gesloten. Nieuwjaar? Gesloten. Pasen? Gesloten.
Carnaval? Een kleine week gesloten! Redelijk uitzonderlijk voor werken in de horeca toch?
En natuurlijk je fooi en gewoon een goed salaris.
Zie jij jezelf als het gezicht van de bar van Bold, 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!

Barmanager
FULLTIME
For Bold Rooftopbar we are looking for an enthusiastic barmanager M / F on a
full-time basis. We are a young company that’s been in business for less than four
years and are in full development. We are located on top of The Student Hotel in
Maastricht in the new Sphinxkwartier, the trendy industrial area of Maastricht. As
of now, we are the only rooftop bar in the city which makes for a great place to
work with a fantastic view of the region.
We are an international company with a diversity of many different nationalities on our team
making English a predominant language at work. Nevertheless, seeing as we originate in
Maastricht, Dutch remains the leading language at Bold. However, given the city’s
international character, a good command of English is a must and as guests come from all
over the globe, this is of course a requirement.
The bar is the beating heart of Bold, this is where the magic happens. Cocktails are our
number one priority and to get started with us you have to have a passion for them! Of
course, our bar is the full package with wine, coffee, soft drinks, champagne and beer, but
the cocktails are what it's really all about. Are we already catching you with a smile on your
face? Beautiful!
We want that smile, your positive attitude and a good vibe in our team! That’s what we strive
for at Bold, we keep things as lighthearted and fun as possible and make a point of always
being there for each other. We will certainly have staff socials and activities in our spare
time to build and reinforce our bond. At its basis, Bold depends on a strong team and we
believe that it’s one of our best assets!
As a bar manager you are responsible for the complete bar: stock management, orders,
drinks menu, work schedules, training courses, contact with suppliers, etc. It is your bar and
you take care of it as if it were your child.
It goes without saying that experience with cocktails is a must, flairtending an advantage,
because that show is what our guests like to see! You are stress resistant because it can be
stormy at Bold, we have more than 100 seats inside and with both terraces more than 100
seats outside! You won't get upset by this and you can guide your team to bring out the best
in everyone every day.
We ask a lot of you, but you also get a lot in return! You work in the most beautiful place in
Maastricht, that's not a lie. Coming in here every day brings a smile to your face. In addition,
we have pleasant opening hours, we are open all week, except Tuesday, from 12.00 to
00.00, so there is no night work. Even more important is that we are closed almost all
holidays, so you can celebrate your party with your family or friends. Christmas? Closed. New
Year? Closed. Easter? Closed. Carnival? Closed for a week! Fairly exceptional for working in
the hospitality industry, right? And of course your tips and a good salary.
If you see yourself as the face of Bold's bar, send an email to rob@boldrooftopbar.com
together with your CV and motivation to come and work with us, then I will invite you for an
introductory meeting. I hope to meet you soon!

