
 VACATURE STAGIAIR Food & Beverage Management 
 
Vrienden zeggen over jou dat je ogen in je achterhoofd hebt Je steekt graag je handen uit de 
mouwen. Je bent de verpersoonlijking van gastvrijheid en vindt het heerlijk om onder de 
mensen te zijn. Voel je je aangesproken? Dan ben jij onze nieuwe stagiair F&B management! 
 
Omschrijving bedrijf: 
Lloyd Hotel is een trendsettend hotel dat haar gasten een gastvrij en inspirerend verblijf in 
Amsterdam biedt. Het hotel onderscheidt zich van andere hotels door haar bijzondere 
geschiedenis en functie als platform voor mensen uit de creatieve wereld, design, kunst.  
 
Het Lloyd Restaurant is een bestemming op zichzelf. Ook hier komen ambachtelijk 
meesterschap en conceptuele innovatie samen. Het eten van het Lloyd Restaurant wordt in 
onze eigen keuken gemaakt, het vlees en de vis zijn duurzaam (gevangen) en onze groenten 
zijn meestal biologisch verbouwd, het liefst dicht bij huis. We zijn trots op onze producenten en 
leveranciers en kennen hen goed. We combineren klassieke gerechten en bereidingswijzen 
met hedendaagse invloeden en nieuwe kooktechnieken. Met een frisse blik en vintage 
receptuur maken we eigentijdse gerechten die soms verrassen maar die vooral heerlijk 
smaken! 
 
Voor het verder op de kaart zetten van het Lloyd Restaurant zijn wij op zoek naar een gastvrije 
stagiair food & beverage management. 
 
Periode: 
We zijn op zoek naar een stagiair voor 38 uur per week voor 5 tot 10 maanden, met ingang 
van september 2018. 
 
Omschrijving afdeling: 
De afdeling Food & Beverage houdt zich bezig met de bediening van gasten in het Lloyd 
Restaurant en alles wat hier mee te maken heeft. Het restaurant is open van 07.00 tot 01.00 
uur, inclusief groot terras, banqueting en 24/7 roomservice. Je werkt in 3 verschillende shifts. 
Vier keer per jaar presenteren wij een nieuwe menukaart, die we eerst zelf proeven bij het 
proefeten met de bediening. Er zijn vier supervisors die de dagelijkse leiding hebben over het 
restaurant. De afdeling F&B zorgt ervoor dat de diners, vergaderingen tot bruiloften perfect 
verlopen. In het hotel zijn diverse vergaderruimtes die variëren van 20 tot 91 vierkante meter 
en zijn geschikt voor 2 tot 100 gasten. Bijzonder is dat het Lloyd Hotel slechts drie vaste 
vergaderruimtes heeft en verder hotelkamers inzet als vergaderkamer. Dit maakt vergaderen 
in het Lloyd Hotel onderscheidend en inspirerend. Hierdoor komen zowel corporate, culturele 
en non-profit organisaties graag bij ons vergaderen.  
 
Werkzaamheden: 

 Ondersteunen van de F&B supervisors 

 Draaien van supervisor diensten waarbij je operationeel verantwoordelijk bent voor de 
verschillende afdelingen binnen F&B 

 Kantoorwerkzaamheden zoals roosters maken, bestellingen doen en eventueel geven 
van trainingen 

 Verantwoordelijk voor het team en hun ontwikkeling 

 Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het restaurant en op de 
banqueting-afdeling. 

 
Vaardigheden en persoonlijke eigenschappen: 

 Communicatief sterk 

 Gastvrij 

 Hands-on mentaliteit 

 Scherp oog voor detail 

 Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift 
 
Verdiepingsopdracht: 
In overleg 
 



We bieden jou: 

 Een leerzame stage 

 Bruto stagevergoeding € 394,- per maand op basis van een 38-urige werkweek bij 
stages vanaf minimaal 20 weken 

 Vrienden en familie mogen met korting overnachten 

 Gastenlijst Awakenings +1 

 We kunnen je ondersteunen met het zoeken van een woning in Amsterdam 

 Stagiairs krijgen de kans om behalve op de eigen afdeling ook op andere afdelingen 
mee te lopen 

 Voor pro-actieve stagiairs is er de gelegenheid om zelfstanding te werken. Je werkt in 
een klein team waarin ruimte is voor eigen initiatief 

 Interessante doorgroeimogelijkheden voor goed functionerende stagiairs. 

 


