
Hoofd Sommelier  
Fulltime – Voorburg  

 
Functieomschrijving  

Ben jij een wijnfreak pur sang en gaat jouw hart sneller kloppen van een wijnkaart met +/- 1000 wijnen? 

Weet je onze wijnen te matchen met prachtige gerechten en sta jij te popelen om onze gasten in de 

watten te leggen? Dacht jij nu 4x ‘JA’ tijdens het lezen van de vorige twee zinnen? Dan zijn wij op zoek 

naar jou, en ben jij misschien wel op zoek naar ons!  

 

Voor ons restaurant en boutique hotel in Voorburg zijn wij per direct op zoek naar een sommelier die 

ons jonge team komt versterken.  

 

Bedrijfsprofiel  

Central Park is een fine-dining restaurant en boutique hotel gevestigd in het statige rijksmonument 

‘Vreugd & Rust’, gelegen in het gelijknamige park in Voorburg. Central Park ontvangt een fijne mix van 

gasten met uiteenlopende wensen en behoeften. Ons restaurant biedt de gast een totaalbeleving van 

hoge kwaliteit, die matcht bij het prachtige pand, onze hoogwaardige gerechten en de zeer 

omvangrijke wijnkaart. Ook beschikken wij over een aantal mooie ruimtes die wij inzetten voor o.a. 

vergaderingen en private dining. Daarnaast zijn wij een officiële trouwlocatie. We werken met een jong 

team, waar iedereen streeft naar een hoog niveau op alle mogelijke facetten binnen het bedrijf.  

 

Wat zoeken wij in jou?  

In jouw rol ben je vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met wijn binnen 

Central Park. Je beheert de wijnkaart, adviseert onze gasten in hun wijnkeuze en weet de perfecte 

pairing te maken met de gerechten die wij serveren. In jouw rol als Hoofd sommelier ben je het 

visitekaartje van het restaurant, zowel naar de gast als onze wijnleveranciers. Je bent altijd bereid om 

net dat beetje extra te geven waardoor de gast met een tevreden gevoel terugkijkt op het bezoek. 

Jouw enthousiasme over wijn breng je met passie over op onze gasten, maar ook op jouw collega’s.  

 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

- Het beheren van de wijnkaart en de voorraad van onze wijnkelder; 

 - Het adviseren van onze gasten in hun wijnkeuze;  

- Het trainen van onze medewerkers in hun wijnkennis;  

- Het samenstellen van wijn-spijs combinaties;  

- Het ondersteunen van de restaurant-manager tijdens service;  

- Het adviseren van wijnen voor private dinners, bruiloften en andere bijzondere partijen.  

 

Dus, bezit jij: 

- Een aantoonbare schat aan wijnkennis;  

- Minimaal 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;  

- Management skills;  

- Een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

 

en herken jij jezelf in de volgende zinnen?  

- Je bent gastvrij en haalt energie uit het contact met gasten;  

- Je bouwt graag mee aan een jong bedrijf en weet jouw enthousiasme voor wijn uit te stralen aan 

iedereen die bij jou in de buurt komt; 

- Dat er eigenlijk wijn door jouw aderen stroomt hoeven we jou niet te vertellen ;-)  

 

Solliciteer op bovenstaande functie door een korte motivatie en jouw CV inclusief referenties te mailen 

naar tamara@centralparkvoorburg.com. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Bel ons 

op 070 - 387 20 81 en vraag naar Tamara. 

mailto:tamara@centralparkvoorburg.com

