
 

 

 
 
 
 
 

 
 

HOSPITALITY ALLROUNDER IN EINDHOVEN (38 UUR) 

Over Vascobelo 

Vascobelo is een premium Belgisch koffiemerk en wij geloven dat koffie meer is dan enkel een drank. Het gaat 
om samenkomen met vrienden of familie, het uitwisselen van ideeën of om een moment van rust voor jezelf. 
Onze Vascobelo locaties zijn dan ook niet zomaar een koffiebar, maar een café brasserie waar je naast 
uitstekende koffie ook van een heerlijke lunch of ontbijt kunt genieten. Al onze producten zijn van topkwaliteit 
en serveren we in een stijlvolle, gastvrije en authentieke setting.  

Hoe ziet jouw rol als Hospitality Allrounder eruit? 

Deze rol als Hospitality Allrounder biedt een afwisselende functie met zowel horeca- als receptiewerkzaamheden. 
Je bent het visitekaartje voor Vascobelo in een kantoorpand en de focus ligt volledig op de huurders in het pand 
tevreden houden. In je eentje of met een collega ben je draai je zelfstandig de Vascobelo-bar op basis van vooraf 
gestelde targets. Verder ben je medeverantwoordelijk voor het organiseren van events binnen het kantoorpand. 
Als onderdeel van Vascobelo streef je ernaar om iedereen zo fantastisch mogelijke service te bieden. 

Wie ben jij? 

Je wilt graag werken bij het hardst groeiende koffiebedrijf binnen een jong en energiek team. Je bent tussen de 
32 en 38 uur per week inzetbaar en hebt een representatieve uitstraling. Daarnaast ben je gastvrij ingesteld, heb 
je oog voor commerciële kansen en voel je je thuis binnen de look en feel van Vascobelo. Je houdt ervan om iets 
te bouwen maar ook om iets te behouden. Gasten komen terug voor jou om een praatje te maken en de 
lekkerste koffie te drinken. Vascobelo houdt ervan om mensen blij te maken en daarom zoeken wij mensen die 
daarvan energie krijgen. Tot slot beheers je de Nederlandse taal goed (Engels is een pré) en ben je woonachtig in 
de omgeving van Utrecht. 

Wat bieden wij jou? 

1. Een baan waar jij je passie voor gastvrijheid helemaal in kwijt kan 
2. Je start elke dag met de beste koffie 
3. Een afwisselende baan, waar je taken verschillende tussen horeca- en receptiewerkzaamheden 
4. Toegang tot de Vascobelo Academy met online- en praktijktrainingen 
5. Doorgroeimogelijkheden  

 

 


