
Vascobelo biedt je de kans om te werken in een sfeervolle, professionele omgeving met aandacht voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling. Interesse? Stuur dan snel je cv en motivatie naar jobs@vascobelo.be. 

 
Allround medewerker Amsterdam 
Wil jij elke dag werken met de beste koffie, jezelf elke dag ontwikkelen en onze gasten verwennen met jouw 
gastvrijheid en goede service? Dan zoeken wij jou! Ter versterking van onze teams in Amsterdam zoeken wij nog 
parttime allround medewerkers. 
 
Over Vascobelo 

Familie De Roeck heeft altijd al een passie gehad voor de beste koffie en richtte het merk Vascobelo meer dan 20 
jaar geleden op. Sindsdien is Vascobelo gespecialiseerd in de hoogste kwaliteit koffie en inmiddels zijn wij gegroeid 
tot een lifestyle brand. Jazz, kunst en geluk zijn deel van ons DNA en dit is overal terug te zien. In onze Vascobelo 
locaties geniet je van de hoogste kwaliteit koffie en de meest verfijnde gerechten, in een authentieke en gastvrije 
omgeving. Daarnaast kun je ook thuis genieten van de  
 
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. 
 
Wat ga je doen? 

Je rouleert samen met andere collega’s over de afdelingen; bar, barista, bediening en helpen in de keuken. Je 
functioneert uitstekend binnen een team en gaat voor het gezamenlijk doel: alle gasten van Vascobelo de ultieme 
ervaring te geven. 
 
Wat bieden wij jou? 

1. Een leuk, gezellig en gemotiveerd team om mee te werken. 
2. Een baan waar jij je passie voor gastvrijheid helemaal in kwijt kan en jouw positieve energie motiveert iedereen 

in jouw team. 
3. Je start je dag met de beste koffie. 
4. Een afwisselende baan, waar je taken verschillen tussen koffie maken, bediening en het bereiden van 

gerechten in de keuken. 
 
En daarom zijn we op zoek naar jou: 
1. Je bent flexibel inzetbaar. 
2. Je kijkt ernaar uit om deel uit te maken van een enthousiast en hardwerkend team. 
3. Je vindt het leuk om te ‘allrounden’. 
4. Je wilt graag alles leren over koffie en hebt al enige basiskennis. 
5. Wanneer de mogelijkheid ontstaat neem je graag de verantwoordelijkheid op je. 

 
 

 


