
Functie Bedrijfsleider 

 

Brass is al sinds 10 jaar een fine dining restaurant en een jaar geleden is daar een boutique 

hotel met 10 kamers boven gekomen. Wij zoeken iemand die met beide affiniteit heeft.  

Brass is een kleine organisatie met als motto, gastvrijheid! 

Wij zoeken iemand die er van houdt het gasten op de vloer naar hun zin te maken en die de 

verantwoordelijkheid voor zowel het restaurant als voor het hotel op zich kan nemen. 

Hou jij ervan de boel zo te organiseren dat alles vlekkeloos verloopt?  Dan zoeken we jou!  

Enige kennis van wijn is gewenst, maar we bieden ook de mogelijkheid om daar in te groeien 

en een opleiding in te volgen. 

Wij bieden je een veelzijdige functie in een klein en hecht team met de mogelijkheid je te 

ontwikkelen met een salaris dat past bij de verantwoordelijkheid. Het is in principe een full 

time functie maar over zowel het aantal uren als je salaris valt te praten. 

Spreekt dit je aan, neem dan snel contact op!  

 

 

Functie bedieningsmedewerker (full time/part time) 

 

Hou jij er van het mensen naar de zin te maken? Ben jij bereid net een stapje extra te doen 

voor onze gasten? Dan zoeken we jou!  

Brass is een fine dining restaurant waar de gasten komen om een avond te beleven! Heb jij 

al enige ervaring in de horeca en interesse in wijn, dan is dit wellicht de baan voor jou. 

Mocht je dat willen dan kun je je ook verder ontwikkelen in het mooie horeca vak door het 

volgen van cursussen 

Wij bieden een prettige werksfeer, een goed salaris en je krijgt elke dag lekker te eten. 

Gezelligheid en gedrevenheid staan centraal in ons kleine team.  

Spreekt dit je aan, neem dan snel contact op 

 

 

Mail: info@brass-utrecht.nl 

Bel: (030)7600777  (Vraag naar Maartje) 

mailto:info@brass-utrecht.nl

