PUCK ZOEKT BAR/BEDIENING
TonTon’s airhockey club PUCK is in februari 2018 geopend als hét airhockey walhalla van Europa.
Met maar liefst 16 verschillende airhockey tafels, een collectie bijzondere andere arcades en
bordspellen is PUCK Europa’s enige airhockey hal. Met een kaart vol seizoensproducten, shared
dining en een vleugje haute cuisine is PUCK een bijzonder restaurant met een wereldse keuken. We
serveren elke dag een mooie lunch/brunch-kaart, lekkere borrelhappen en diner.
Onze drankkaart bestaat uit exclusieve punches, huisgemaakte limonades, meer dan 20 wijnen op
glas, Belgische bieren en een kleine kaart met wekelijks wisselende cocktails. Werken bij PUCK is niet
te vergelijken met je eerdere ervaringen... Nergens pluk je jouw gasten achter de airhockey tafel of
Guitar Hero arcade weg omdat hun tafel vol staat met eten, hoor je constant gegil vanaf het terras
omdat de Jenga toren weer eens omvalt en schenk je onze Puck’s Punch uit tijdens de PUCKnick op
zondag.
We organiseren regelmatig toffe evenementen, zoals de Puckquiz en Saturday Night Slide, een
maandelijks inlooptoernooi en geven we daarnaast elke maandag airhockey training. Naast
volwaardig restaurant én arcadehal bieden wij ook vergaderruimte aan en zijn we een populaire plek
voor bedrijfsfeestjes en uitjes. Een bijzondere en veelzijdige plek om te werken dus!
Wil jij werken in een team van gemotiveerde collega’s, samen bouwen aan het succes van PUCK en
knallen in een uniek concept in Amsterdam? Ben je minstens 2 dagen beschikbaar (waarvan 1 in het
weekend) en heb je enige horeca ervaring? Mail je sollicitatie naar kimberly@depuck.nl

PUCK is onderdeel van de TonTon Club familie. Naast onze zaak op de Jan Evertsenstraat hebben wij nog twee
bijzondere arcadeplekken in Amsterdam, namelijk op de Wallen (TonTon Club Centrum – Sint
Annendwarsstraat 6) én in het Westerpark (TonTon Club West – Polonceaukade 27). Benieuwd naar wat wij
allemaal doen? Neem een kijkje op onze website;
www.depuck.nl

