
INTERESSE? 

Herken jij jezelf in het bovenstaande 
profiel en zie jij jezelf als het nieuwe 
gezicht van Zuster Margaux? Laat dan 
snel van je horen! Stuur je sollicitatie 
(videosollicitaties worden wij blij van) 
via e-mail naar Maurice van Rossum: 
maurice@marienhof.nl. 

Bij een eerste match nodigt hij je Bij een eerste match nodigt hij je 
graag uit voor een heerlijk glas wijn en 
een kennismakingsgesprek. 
Tot binnenkort bij Zuster Margaux? 

GEZOCHT 

Deze hotspot in hartje Amersfoort is per direct op zoek naar jou! Wij zoeken een gedreven, 
enthousiaste collega die barst van de energie en onze wijnbar tot een nog groter succes wilt 
maken. Jij bent gastheer/gastvrouw pur sang en een voorbeeld voor je collega’s. Gastvrijheid 
stroomt door je bloed en jouw geslaagde werkdag betekent dat je gasten hebben genoten van 
je service en kennis. Je bent een tijger op het moment dat er hard gewerkt moet worden 
maar bent op rustige momenten zelfstandig je overige taken aan het uitvoeren. De bar en 
het terras maak jij geheel je eigen, met zorg, aandacht en liefde. Jij bent Zuster Margaux!

DOEN

Werken in de mooiste en leukste wijnbar van Nederland? Dit is je kans! Heb jij passie voor wijn 
en lijkt het je fantastisch om met onze (minimaal) 40 open wijnen je gasten te verrassen? 
Wij zoeken een medewerker bediening (oproep) die van donderdag t/m zondag minimaal twee 
dagen per week beschikbaar is om te stralen in de bar. Ons team wordt maandelijks 
bijgeschoold door Registervinoloog en sommelier Eline Groenendijk. Je vindt het naast wijn leuk 
om bezig te zijn met het opmaken van mooie gerechten van onze kaart en het zorgen dat de 
bar er iedere dag weer netjes en schoon uitziet. 

Passie en interesse voor de mooiste wijnen.

Een hele grote glimlach van oor tot oor!

Gastvrijheid adem je in en blaas je uit.

Stil staan past niet bij je.

Medewerker bediening, minimaal 2 dagen in de week.

Wijnkennis en horeca ervaring is een pre, passie en 
enthousiasme minstens zo belangrijk.

Onze gasten gaan naar je vragen als je er niet bent. 

Het draaien van de wijnbar (minimaal twee dagen in de 
week) van donderdag t/m zondag, samen met je collega’s.

Je bent medeverantwoordelijk voor het kassasysteem 
en rekent met de gasten af. 

Je krijgt maandelijks bijscholing en training van 
Registervinoloog en sommelier Eline Groenendijk.

Je wordt aangestuurd door een team van ervaren 
professionals die hun sporen in de branche hebben 
verdiend.

Je werkt met onze (minimaal) 40 open wijnen 
en maakt er een sport van om de perfecte 
match bij onze gast te vinden.

Je bent verantwoordelijk voor de tevredenheid van onze 
gasten en maakt het ze naar de zin.

Word jij de nieuwe ster van wijnbar Zuster Margaux? 


