In het karakteristieke W. van der Schoot pand, op de Kleine Berg 45 in Eindhoven, opent Mr. Sister Foodbar binnenkort
haar deuren. Tijdens de bouw worden zoveel mogelijk van de oude waardes van het unieke pand in ere hersteld
waardoor de oorspronkelijk staat van vroeger een authentieke stempel zal drukken op de sfeervolle ambiance. Vanaf juli
2017 serveren wij kwalitatief hoogstaande, lunch- en dinergerechten voor zowel ‘healthy food lovers’ als ‘unreserved
omnivores’. Met een breed aanbod van speciaalbieren, goede wijnen, mixdrankjes en cocktails wordt Mr. Sister ook in de
avonduren een hotspot voor Eindhoven’s hip and happy.
Mr. Sister Foodbar is een concept van Burgerij België en Nederland. Naast Mr. Sister Eindhoven exploiteren wij Mr. Sister
Amsterdam, Burgerij Amsterdam, Burgerij Rotterdam, drie Burgerijen in Antwerpen en Roest Antwerpen. Een belangrijk
onderdeel van onze aantrekkelijke en succesvolle concepten is dat wij ons huisvesten in bijzondere en karakteristieke
panden. Het W. van der Schootpand in Eindhoven is daar een perfect voorbeeld van. In de vorm van smaakvolle exposities
verzorgt Holland Art Gallery op de drie verdiepingen boven het restaurant een wisselend aanbod van kunst en cultuur.
Kortom, binnenkort is Mr. Sister Eindhoven the place to be op de Kleine Berg!

MR. SISTER KLEINE BERG
IS OP ZOEK NAAR:
SCHOONMAKERS, PART TIME
Onmisbaar in elke succesformule, je maakt professioneel schoon buiten
openingsuren

Voor Mr. Sister Foodbar Eindhoven zijn wij op zoek naar een geheel nieuw, representatief en ambitieus team om elke dag
opnieuw gasten te verrassen met mooie gerechten in één van de meest gastvrije restaurants die Eindhoven rijk is. Zoek
je een leuke en uitdagende baan in een dynamisch team en vind je kwaliteit net zo belangrijk als wij? Wij bieden jou dan
een uitdaging om een bijdrage te leveren om van deze prachtlocatie onze flag store te maken. Daarnaast kun je rekenen
op een salaris dat past bij de verantwoordelijkheid, jouw leeftijd en de Horeca cao.
Enthousiast? Stuur dan jouw motivatie en CV naar eindhoven@mrsister.nl, ter attentie van personeelszaken en o.v.v. de
functie waarop je solliciteert.

