
 

Burgers, burgers en nog eens burgers. Bij Ter Marsch & Co houden we van focus. We winnen er 

prijzen mee en reizen er de wereld voor over, maar het liefst staan we in onze restaurants en 

zorgen we voor de lekkerste hamburgers in de leukste en mooiste zaken.  

In 2014 werd de fundering gelegd voor de allereerste Ter Marsch & Co zaak in de bekende 

Witte de Withstraat in Rotterdam en ondertussen hebben we niet stil gezeten. Rotterdam, 

Amsterdam en Utrecht hebben nu al een eigen Ter Marsch & Co boetiek burger restaurant maar 

we willen nog veel verder doorgroeien. 

De restaurants kenmerken zich door een eigentijdse atmosfeer, geschikt voor zowel 

fijnproevers, burger lovers, als gezinnen. Bij Ter Marsch & Co is iedereen welkom en dit stralen 

we ook graag uit. De ‘on the spot’ bereide burgers, verse friet en zelfgemaakte sauzen worden 

bereid met de meest hoogwaardige ingrediënten in de volledig open keuken.  

Bij Ter Marsch & Co voelt elke gast zich thuis in de kleurrijke, creatieve, gezellige atmosfeer. 

Een plek waar gasten graag komen voor niet alleen een overheerlijke hamburger, maar ook voor 

een lekker biertje of een goede cocktail.  

Wij geloven erin dat het eten van de lekkerste hamburger niet alleen komt door de beste 

ingrediënten. Het moet met liefde worden gemaakt en geserveerd. Daarom zijn wij opzoek naar 

uitbreiding van ons team!  

Je bent gespecialiseerd in het bereiden en serveren van cocktails en dranken. Hoe gekker hoe 

beter! 

Een sprekende persoonlijkheid die nu al staat te springen om te beginnen. Een born entertainer 

die houdt van hamburgers eten maar vooral ook van de aller tofste cocktails maken voor onze 

leuke gasten. 

Iets vragen is bij jou niet nodig, want dan heb je het al gedaan. Je hebt goede communicatie 

vaardigheden, zowel in Nederlands als in het Engels en je wordt blij van creatieve vrijheid met 

een commerciële inslag. Een flexibele houding en collegiale inzet is cruciaal want de business gaat 

door.  

 

Ons smaakprofiel:  

• Werkervaring als (cocktail-)bartender  

• Teamspeler 

• Energiek 



• Vloeiend in Nederlands en Engels 

• In bezit van sociale hygiëne (niet verplicht wel wenselijk) 

• Gastgericht 

• Beschikbaar overdag / ‘s avonds / tijdens de weekenden en feestdagen 

 

Jouw ingrediënten: 

Horeca zit uiteraard in je bloed maar hier nog wat speciale ingrediënten die wij zoeken; 

• Collegiaal 

• Verantwoordelijk gevoel 

• Helikopter view 

• Stressbestendig 

• Gevoel voor humor 

• Een beetje brutaal ;) 

• Gastgericht 

• Positief 

• Oplossingsgericht 

 

What's in it for you? 

Een werkplek waar je echt je ei kwijt kan 

Voor de rest bieden wij; 

• Maatwerk salaris conform CAO  

• Een aantrekkelijk en uitdagende functie in een tof team 

• Onderdeel zijn van een groeiend bedrijf  

• Korting in alle zaken op eten & drinken voor jou  

• Goede fooi 

• Korting in alle zaken op eten & drinken voor jou  

• Doorgroeimogelijkheden 

• Mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden  

• Soort dienstverband: Parttime/ Fulltime in overleg 

 

Ben je laaiend enthousiast? Zie je jezelf al shinen bij Ter Marsch & Co en weet je al welke 

hamburger je het liefste bij ons eet?  

Dan zijn we heel benieuwd naar je motivatie & CV. 

 

:

Ter Marsch & Co Rotterdam:   info.rotterdam@termarschco.nl 

Ter Marsch & Co Amsterdam Bloemenmarkt: info.amsterdam@termarschco.nl 

Ter Marsch & Co Amsterdam Kalverstraat:  info.kalverstraat@termarschco.nl 

Ter Marsch & Co Utrecht:    info.utrecht@termarschco.nl 
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