
Wij zoeken
flexibele bedieningsmedewerkers

(parttime en oproep)

In onze horecagelegenheden is geen dag hetzelfde. We 
ontvangen onze buren, maar ook gasten van over de hele 

wereld. Onze restaurants zijn geheel of gedeeltelijk gevestigd
in monumentale panden en ieder restaurant heeft zijn eigen 
unieke uitstraling. Wat zij overeenkomstig hebben, is dat je

er heerlijk kunt eten en drinken in een relaxte setting op een
bijzondere locatie. 

Wij zoeken collega’s die het leuk vinden om op verschillende
locaties te werken. Het is belangrijker dat je affiniteit hebt

met het werk en enthousiast bent, dan dat je heel veel
ervaring hebt. Als je daarnaast ook nog meerdere talen

spreekt (in ieder geval Nederlands en Engels), zouden wij
graag kennis met je maken. 

Stuur je motivatiebrief met CV (en referenties als je die hebt) 
naar Ruud Keinemans: ruud.keinemans@dewalvis.nl

Wil je meer weten over onze locaties? Bezoek onze websites 
en facebook-pagina’s.

lab-44.nl - brouwerijhoop.nl - desmuiger.nl - dewalvis.nl



We are looking for
flexible operating staff

(part-time and on call)

No day is the same in our restaurants. We receive our 
neighbors, but also guests from all over the world. Our 

restaurants are (partly) located in monumental buildings 
and each one has its own unique appearance. What they 
have in common is that you can eat and drink in a relaxed 

setting at a special location.

We are looking for colleagues who like to work at our 
different locations. Affinity with the work and enthusiasm 
are more important than having a lot of experience. If you 
speak several languages (at least English and some Dutch), 

we would like to meet you.

Send your motivation letter with CV 
(and references if relevant) to Ruud Keinemans: 

ruud.keinemans@dewalvis.nl

Do you want to know more about our locations? 
Visit our websites and facebook pages.
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