
 
BLOOMING BEACH IN 2019 

 
blooming beach is sinds de opening in 2016 een plek om te eten en te drinken met het zand tussen de tenen. Bij blooming 
beach kan geluierd, vergaderd, gefeest en genoten worden met heerlijke gerechten, verse smoothies en koude biertjes. We 
spelen graag met concepten en zoeken altijd weer naar een leuke manier van werken die past bij het strand; dit seizoen gaan we 
van start met een combinatie van bediening aan tafel van alle drankjes en een samenwerking tussen gast en keuken als het gaat 
om ons lekkere beach menu waar we veel inzetten op seafood. 
 
blooming beach bloeit al snel weer op en zoekt daarom de volgende collega’s: 
 

parttime, fulltime en oproepkrachten voor bediening op het strand 
 
 Bereiden van koude en warme dranken aan de bar; bediening op het terras 
 Afruimen van tafels en aanvullen van voorraden  
 Tijdens evenementen of besloten partijen wordt netjes aan tafel geserveerd.   
 Meer ervaren medewerkers worden ingezet bij het (cashless) afrekenen en bij het bereiden van cocktails.  
 Op mooie dagen wordt je ook gevraagd om te assisteren bij de uitgifte en verhuur van de strandbedjes en 

windschermen.  
 Ter voorbereiding van evenementen kun je eventueel worden ingezet bij op- en afbouw van een podium of 

schaduwtent.  
 
Het is handig als je in Bergen aan Zee of directe omgeving woont, mede i.v.m. het gebrek aan parkeermogelijkheden. Verder ben 
je communicatief vaardig en is mondelinge kennis van de Engelse en Duitse taal een pré. In verband met de arbeidstijdenwet en 
bepalingen voor het werken in de horeca ben je minstens 16 jaar. 
 
Ideale kandidaten hebben ervaring binnen de F&B opgedaan (al dan niet bij een strandpaviljoen) en zijn tijdens het gehele 
zomerseizoen beschikbaar zonder lange vakantieplannen. Kort verlof is natuurlijk mogelijk maar in overleg. Van oproepkrachten 
verwachten we dat ze ook in de schoolvakanties beschikbaar zijn en hun eigen vakantie tijdig aan ons doorgeven. 
 
Ben jij blooming en heb je interesse om te solliciteren naar een van de bovenstaande rollen?  Stuur dan je cv en motivatie per 
mail naar hr@weareblooming.com. Wil je eerst bellen voor meer informatie, dat kan ook. Bel dan met Tamar of Ingeborg van HR 
op 072-5820678. 
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