
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Wij zijn op zoek naar een ALLROUND HORECA MEDEWERKER 

(oproepbasis) 
 
Over Vascobelo 

Familie de Roeck heeft altijd al een passie gehad voor de beste koffie en richtte het merk Vascobelo 24 jaar 
geleden op. Sindsdien is Vascobelo gespecialiseerd in de hoogste kwaliteit koffie. We hebben inmiddels 26 eigen 
locaties (V-bars & V-points), organiseren evenementen, verkopen onze koffie B2B en hebben een eigen 
Academy. 

Wij zijn een Belgisch koffiebedrijf, hoewel de naam anders doet vermoeden. “Vasco” komt van Vasco Da Gama, 
de beroemde Portugese ontdekkingsreiziger, omdat onze koffie van over de hele wereld komt. “Bel” komt van 
België, de plaats waar onze koffie wordt geroosterd. En de “O” als ons eerbetoon aan de Italianen, uitvinders van 
de espresso. 

De bolhoed van Vascobelo verwijst naar de bolhoed die ook door René Magritte is geschilderd. Naast een vleugje 
surrealisme, communiceert het elegantie. De Vascobelo-ooievaar draagt het. De ooievaar brengt nieuw leven: de 
baby’s. Onze Japanse klanten vertellen ons dat ooievaars geluk brengen. Bij Vascobelo symboliseert de ooievaar 
ook de migratie van onze koffiebonen. Ze reizen van over de hele wereld: we selecteren de beste, roosteren ze 
zorgvuldig en brengen ze naar koffieliefhebbers over de hele wereld om mensen gelukkig te maken. 

Hoe ziet jouw rol als Allround Horeca Medewerker eruit? 

Als Allround Horeca Medewerker vind je het leuk om op alle afdelingen binnen onze V-bar te werken. Je rouleert 
samen met andere collega’s; bar, barista, service en assisteer je soms ook in de keuken. Je functioneert uitstekend 
binnen een team en gaat voor het gezamenlijk doel; alle gasten van de V-bar de ultieme Vascobelo-ervaring te 
geven. 

Wie ben jij? 

Je wilt graag werken bij het hardst groeiende koffiebedrijf van de Benelux binnen een jong en energiek team. Je 
bent flexibel inzetbaar en heb 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. 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 Hilversum. 

Wat bieden wij jou? 

• Werken voor een visual brand met award winning coffee (drie jaar op rij de beste koffie ter wereld!) 
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen middels ons CSR-beleid (hiermee zijn we leiders in onze 

industrie) 
• Bijdragen aan de groei van de organisatie, hier kun je je eigen stempel op drukken 
• Doorgroeimogelijkheden of jobrotatie (zowel functioneel als internationaal) 
• Toegang tot de Vascobelo Academy met online- en praktijktrainingen, inclusief de mogelijkheid tot het 

behalen van een Barista Certificaat 
• Onze ambitie om de beste werkgever te zijn; ENPS-score van +45 
• Data gedreven en innovatief werken door onze real time managementinformatiesystemen 
 


