
GEZOCHT 
Barkeeper  

Fulltime en/of parttime 
 

Op de meest zonovergoten plek van Maastricht zijn wij opzoek naar jou! 
 
Wie zijn wij? 
NOON, gelegen aan de Maas waar de zon in de zomer het terras, met maar liefst 250 
zitplaatsen, laat schitteren. Waar NOON in de winter een echte hide-out is met 100 
plekken. Daar waar heerlijke cocktails, bijzondere wijnen en excellent eten dagelijks de 
revue passeren. Waar onze vasten gasten zich thuis voelen. Waar nieuwe gasten in een 
warm bad belanden. Waar je het gevoel hebt op vakantie te zijn. Dat is NOON.  
In deze luxe brasserie met Europees-Aziatische keuken werken wij met een bijzonder 
talentvol team samen vol passie en plezier. Samen willen we de allerbeste zijn.  
 
Wat ga jij doen? 
Jouw missie is om onze gasten met een glimlach van oor tot oor te laten vertrekken. Je 
schudt zonder enige moeite de ene perfecte Watermelon Tini naar de andere uit je mouw. 
Zonder blikken of blozen laat jij vele bestellingen over de bar vliegen.  De bar is jouw plekje 
en alles is dan ook tiptop in orde, van alle voorbereiden werkzaamheden tot aan de inkoop. 
Daarnaast krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen. 
 
Wie ben jij? 
Een echte innovatieve creatieve doener met een flexibele instelling. Je bent 
stressbestendig en hebt een echte hands on mentaliteit. Je bent communicatief vaardig 
en hebt al enige tijd ervaring met cocktails shaken. 
 
Wat bieden wij? 

- Een uitdagende en veelzijdige functie 
- Leuke internationale collega’s 
- Salaris conform HORECA CAO (in overleg) 
- Pensioenregeling 
- Flexibele werkuren 
- Werken in hartje Maastricht 

 
Voel jij je aangesproken en ben je opzoek naar een nieuwe uitdaging bij een jong en 

dynamisch bedrijf? Mail dan je CV en motivatie naar: hr@complexmaastricht.nl. 
En misschien nodigen we jou wel uit voor een gesprek. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


