
 

MEET BERLAGE IS OP ZOEK NAAR EEN  
  

ENTHOUSIASTE ONDERNEMENDE 

 
HOST / BARISTA / F&B COÖRDINATOR 

24-35 uur per week 
 

 

Wat ga je doen? 
 
Als host/barista werk je letterlijk en figuurlijk in het hart van ons bedrijf. De 
foyer is namelijk de plek waar wij onze gasten welkom heten, waar onze 
coworkers met elkaar koffie drinken en waar mensen lunchen of gezellig 
borrelen aan het einde van de dag. Tegelijkertijd zijn dit ook onze eigen 
headquarters want we zitten graag dicht bij het vuur (en het espresso-
apparaat)! 
 
Hoe ziet een gemiddelde dag er uit? ’s Ochtends om 8.00 uur stipt start je onze 
bar en receptie op. Je neemt alle reserveringen en taken door zodat je precies 
weet wat er te wachten staat vandaag. Je zorgt voor een lekker sfeertje als de 
eerste coworkers en vergadergasten arriveren, maakt een fantastische koffie 
voor wie daar zin in heeft en serveert daar een warm croissantje bij. Of yoghurt 
met een door jou gemaakte granola. 
 
Na de briefing met je collega-host, die om half 9 start en de geboekte ruimtes in 
orde gaat maken, heet je de eerste gasten welkom en wijs je ze de weg. Soms 
geef je uitleg over ons concept of vertel je een leuke anekdote over de 
geschiedenis van ons prachtige pand. Gedurende de dag hou je in de gaten dat 
de catering voor de geboekte vergaderruimtes, waaronder de door jou 
huisgemaakte lekkernijen, op tijd klaar staat. Daarna tref je alle 
voorbereidingen voor de heerlijke lunchtafel van onze coworkers en zorg je dat 
niemand iets tekort komt. Tussendoor neem je nog een telefoontje aan, geef je 
informatie over onze beschikbaarheid of verbind je door met onze 
salescollega’s. Je kletst wat met onze coworkers en brengt ze in contact met 
anderen. En je verzorgt de betaling van vertrekkende gasten. Tegen het einde 
van je dienst ziet ‘jouw’ bar er natuurlijk weer spik en span uit. 
 
Tenslotte werk je samen met de bedrijfsleider aan de doorontwikkeling van ons 
food- en beveragesaanbod. Je slaagt er in de omzet van de bar verder te 
verhogen en de beleving van onze gasten te verbeteren. De inkoop van onze 
F&B wordt volledig door jou verzorgd. 



 

Wat breng je daarvoor mee? 
 
Als we een voetbalteam waren zou jij de centrale man/vrouw zijn. De 
spelverdeler die het overzicht heeft en die zijn collegaspelers kan coachen. 
Uiteraard snap jij als geen ander wat gastvrijheid is en heb je oog voor detail. 
Een off-day kun je je in deze rol niet permitteren of weet je voor onze gasten en 
je collega’s in ieder geval op ongeëvenaarde wijze te verbloemen. Verder voldoe 
je aan de volgende eisen:  
 

• Gastvrij, hulpvaardig, communicatief en representatief  
• Energiek, flexibel en stressbestendig 
• Ondernemend en oplossingsgericht 
• HBO werk- en denkniveau, diploma op tenminste MBO-4-niveau 
• Relevante werkervaring; je kunt in ieder geval de lekkerste koffies 

maken, maar bent ook een ‘foodie’ en daarnaast handig in het werken 
met de PC, ervaring met inkoop is een pré 

• Woonachtig in (de regio) Amsterdam 

Wat biedt Meet Berlage? 
 

• Een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de groei van ons jonge 
bedrijf en deel uit te maken van een enthousiast team 

• De mogelijkheid om veel te leren en een interessant netwerk op te 
bouwen 

• Een inspirerende werkplek: de Beurs van Berlage 
• Dagelijks lunch 
• 5 weken vakantie per jaar 
• Een keurig salaris volgens de horeca-cao 

 

Geïnteresseerd? 
 
Ben jij de Host / Barista / F&B-coördinator die wij zoeken? Stuur je CV en 
motivatie naar jeanpierre@meetberlage.com.  
 
Nog vragen? Neem contact op met Jean-Pierre Barsoumian op telefoonnummer 
06-10162383. 
 

Over ons 
 

Bij Meet Berlage bieden we plek aan 'entrepreneurial minds'. Of het nu is voor 
een congres, seminar, workshop, training, hackaton of vergadering, voor een 
feestje, borrel, lezing of concert of voor een werkplek of kantoor: heb je een 
ondernemend karakter en hou je van reuring, dan voel je je bij ons op je plek! En 



 

hoe kan het ook anders? Want als onderdeel van het internationale netwerk van 
Seats2meet-locaties staan ontmoeten, verbinden en kennis delen bij ons 
centraal. En als trotse gebruiker van de kantoren van de voormalige 
effectenbeurs in de Beurs van Berlage lopen we in de voetsporen van de 
ondernemende effectenhandelaren van weleer. Én zijn we erfgenaam van het 
gedachtegoed van waaruit Berlage ooit zijn Beurs ontwierp. 

https://www.seats2meet.com/nl/locations/563/Meet-Berlage---Amsterdam-Center

