Rotterdam Partners
Official destination marketing organization & investment promotion agency of
Rotterdam

Welkom in Rotterdam
Wij zijn trots op Rotterdam en willen de stad graag vooruit brengen. Wij heten u van harte
welkom in onze stad en openen de deuren van Rotterdam graag voor u. Wij helpen u bij het
organiseren van een congres of zakelijk evenement in Rotterdam.
In deze PDF vindt u een selectie van de venues en services die wij aanbieden. Als u op deze
venues en services klikt, vindt u hierover meer informatie. Heeft u vragen over onze
dienstverlening? Stel ze gerust of bekijk het overzicht van onze diensten.
Voor een overzicht van onze venues verwijzen we u graag naar de Venue- en Service Finder.
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Services

JMW Horeca Uitzendbureau
Overzicht
Hospitality hostess
services

Adres & contact
Oostzeedijk 241
3061 CX Rotterdam
horecauitzendbureau.nl/vestigingen/informa
tie/jmw-rotterdam.html
rotterdam@jmwhorecapersoneel.nl
010 404 7337

Over JMW Horeca Uitzendbureau
JMW horeca uitzendbureau is een uitzendbureau voor horecapersoneel met 12 vestigingen in
Nederland, waaronder n in Rotterdam. Het uitzendbureau werkt uitsluitend met gekwalificeerd en
ervaren personeel, waarbij plezier in het werk en gastvrijheid voorop staan.
JMW biedt verschillende tijdelijke krachten aan, van kelner tot barista en van hostess tot kok. Zij kunnen
ingezet worden voor zowel feestelijke als zakelijke bijeenkomsten en events. Het is ook mogelijk om de
gehele organisatie van het horecagedeelte uit handen te geven aan JMW.
Het bureau is flexibel en 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar om aan de (gewijzigde) wensen
van de klant tegemoet te komen.
In 2014 heeft JMW onder meer horecapersoneel geleverd voor het WK Hockey, de TEFAF in Maastricht
en de NSS-top in Den Haag, waar uitzendkrachten van JMW president Obama een diner hebben
geserveerd.

To view the full online record, please visit https://rotterdampartners.nl/venues/jmw-horeca-uitzendbureau/
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Over Rotterdam Partners
Wij zijn Rotterdam Partners. Wat ons drijft is Rotterdam. Wij zijn trots op Rotterdam. Trots op de
energie van de stad, op haar innovatieve en ondernemende karakter, haar haven, haar
ongepolijste charme en internationale allure. Rotterdam is altijd in beweging en daarom geloven
wij dat er nog zo veel mogelijk is. Lees hier meer over onze organisatie.

Blijf op de hoogte
Als official destination marketing organization & investment promotion agency of Rotterdam
bieden we u onafhankelijk, professioneel en kosteloos advies. We houden u graag op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen in Rotterdam. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons via
social media.

Neem contact met ons op
Postbus 23514
3001 KM Rotterdam
T +31 (0) 10 790 01 40
contact@rotterdampartners.nl
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