
Shiftleader 
Wij zijn op zoek naar een topper onze club! Ben jij een geboren leider, heb je 
liefde voor de horeca en knallen jouw organisatorische skills door het dak 
heen? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? 
 
Wij zijn Levenslang Amsterdam, een nieuwe club. Wij geloven dat verrassing en 
sensatie de ingrediënten zijn voor een beetje brouwerij in je leven. En we zijn niet 
bang om het randje op te zoeken. 
In de voormalige Bijlmerbajes openen we vanaf maart onze deuren met een nieuwe 
identiteit. Onze locatie is 500m2 waar we in 5+ jaar een nieuwe identiteit geven aan 
het Amsterdamse nachtleven. Voor de buurt en daarbuiten. Voor iedereen die onze 
energie snapt en daarom bij ons iets wilt organiseren, besloten of openbaar.  
  
Wat ga je doen? 

In de functie van shiftleader ben je medeverantwoordelijk voor het aansturen van het 
team in de club. Je coacht, inspireert, ontwikkelt en weet wat service is. Je assisteert 
het management op de werkvloer en zorgt daardoor dat alles op rolletjes loopt. 

Jouw profiel 

• Je hebt liefde voor de horeca; 
• Je bent een natuurlijke leider; 
• Je bent een teamplayer; 
• Je houdt ervan het overzicht te behouden;  
• Je werkt nauwkeurig en zorgt dat alles er tiptop uitziet; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• Je bent hands-on en hebt zeker geen 9-5 mentaliteit; 
• Je bent flexibel; 
• Je houdt van gezelligheid;  
• Je bent woonachtig in Amsterdam of omgeving. 

Wat bieden wij?   

• Je werkt in een jong en hecht team 
• Doorgroei mogelijkheden binnen de organisati 
• De mogelijkheid om de organisatie vanaf het prille begin mee te helpen op te 

bouwen en te ontwikkelen;  



• Benefits op sportieve activiteiten of mentale ontwikkelingsprogramma’s; 
• Marktconform salaris Horeca CAO.  

Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature en zou je graag een keer koffie 
willen drinken om kennis te maken? Laat dan jouw motivatie en CV achter, dan 
nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!  


