
 
 
 
 
VACATURE: Keukenmedewerker die wil knallen bij Kauffmann (4-5 dgn/wk) 
 
Welkom bij ons eetcafé op Reinier Claeszenstraat 4B in Amsterdam-West en Sumatrastraat 47 
in Amsterdam-Oost. Kauffmann durft je falafel te beloven zoals je het nog nooit hebt geproefd. 
Naast onze specialiteit hebben we een selectie bijzondere bieren uit heel Nederland in huis. 
Omdat we net onze tweede zaak hebben geopend in Oost zijn we op zoek naar een fulltime 
keuken knaller.  
 
Functieomschrijving 
Als keukenmedewerker bij Kauffmann leer je als geen ander de lekkerste broodjes falafel 
maken. Tussen de broodjes door zal je je handen niet omdraaien voor een portie zoete 
aardappel friet, quesadillas of schalen vol nacho cheese. Je zal meedraaien in een gezellig team 
die net zo houdt van hard werken, als hard lachen. 
 
Profiel 
• Je vindt het leuk om in de horeca te werken 
• Een aantal jaartjes ervaring is een pré 
• Je zoekt een vaste plek voor minimaal een jaar 
• Je wilt 4 à 5 dagen per week werken 
• Je bent makkelijk in de omgang 
• Je houdt van hard werken 
 
Solliciteren? 
Leuk! Stuur voor 12 augustus 2018 een korte motivatie met foto en je CV naar 
hallo@barkauffmann.nl t.a.v. Thomas Kauffmann. Eerst meer weten? Kijk op barkauffmann.nl. 
 
 
IN ENGLISH: 
 
VACANCY: Kitchen employee that wants to rock at Kauffmann (4-5 days/wk) 
 
Welcome to our bar at Reinier Claeszenstraat 4B in Amsterdam-West and Sumatrastraat 47 in 
Amsterdam-East. Kauffmann promises you falafel you have never tasted before. In addition to 
our specialty we have a selection of craft beers from all over the Netherlands waiting for you. 
Because we’ve just opened our second bar in East we are looking for a full-time kitchen killer. 
 
Job description 
As a kitchen employee at Kauffmann, you will learn how to make the best falafel. Besides that 
you will not break a sweat for a portion of sweet potato fries, quesadillas or dishes full of nacho 
cheese. You will participate in a fun team that loves to work hard as well as laughing hard. 
 



 
 
 
 
Profile 
• You love working at an eatery 
• A few years of experience would be nice 
• You’re looking for a steady job for at least one year 
• You want to work 4 to 5 days a week  
• You’re easy going 
• You love to work hard 
 
Want to apply? 
Nice! Send us a short motivation with photo and your resumé to hallo@barkauffmann.nl 
referring to Thomas Kauffmann. Want to know more first? Check out barkauffmann.nl. 


