De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek
beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was
ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt haar
levensverhaal wereldwijd onder de aandacht ter bezinning op de gevaren
van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid,
gelijke rechten en democratie.
Het Anne Frank Huis is de plek waar Anne Frank ondergedoken zat en
haar dagboek schreef. Jaarlijks ontvangt het museum meer dan een
miljoen bezoekers vanuit de hele wereld. De sfeer in het museum is
authentiek en ingetogen.
Het vernieuwde museumcafé van het Anne Frank Huis heeft een
enthousiast team medewerkers. Ter versterking van dit team zijn wij op
zoek naar een:
medewerker bediening M/V
die de bezoekers in het museumcafé gastvrij ontvangt.

FUNCTIE-INHOUD:
-

Je bedient de bezoekers, maakt bestellingen klaar, bereidt verse
producten en geeft informatie over het assortiment;
Je zorgt voor een representatief en schoon museumcafé en zorgt
ervoor dat de voorraad altijd is aangevuld;
Je zorgt voor kwaliteit en een uitstekend contact met bezoekers.

PROFIEL:
-

-

Je hebt (bij voorkeur) werkervaring in de horeca en bent op
de hoogte van de HACCP normen en de allergenen-wetgeving. Je
hebt het diploma Sociale Hygiëne, of bent bereid dit te halen.
Je spreekt uitstekend Nederlands en Engels;
Je bent gastgericht en representatief. Daarnaast ben je flexibel en
goed in samenwerken;
Je bent bereid om op wisselende tijden te werken, ook in de
avonduren, de weekenden en op feestdagen en woont bij voorkeur
in Amsterdam.

AANBOD:
We bieden een gevarieerde en zelfstandige functie in een internationaal
museum in hartje Amsterdam.
Het salaris is € 10,38 bruto per uur conform de inschaling van een
medewerker bediening bij de Anne Frank Stichting in groep 2. Ook heb je
recht op vakantietoeslag van 8% en op een eindejaarsuitkering van 6,3%.
Het dienstverband wordt afgesloten met payrollonderneming Connexie (zie
http://www.connexie.net/).

INFORMATIE:
Voor informatie kan je contact opnemen met Michelle Ceelen via mailadres:
m.ceelen@annefrank.nl of op telefoonnummer: 020-5567100. Reacties
graag met C.V. naar: vacatures@annefrank.nl

