
MAKES THE 
DIFFERENCE 
FOR YOUR 
EVENT.



MISSIE
MELLES PEOPLE is de hoogwaardige aanbieder van hospitality-perso-
neel die toegang geeft tot het grootste netwerk van goed getrainde, 
representatieve en flexibele medewerkers. Wij zijn proactief, 
daadkrachtig, denken altijd een stap vooruit en gaan geen uitdaging uit 
de weg. MELLES PEOPLE werkt slim, efficiënt, met oog voor detail en 
altijd op maat. Stijlvol in kwaliteit en scherp geprijsd. Zo maakt MELLES 
PEOPLE elk event tot een groot succes. 

MELLES PEOPLE creëert carrièregerichte werkervaringen voor young 
professionals met een horeca-hart. Wij maken hen bewust van de 
uitdagingen en verantwoordelijkheden die zij zullen ervaren tijdens hun 
werk en in hun leven. We laten zowel het team als het individu 
groeien door middel van trainingen, persoonlijke ontwikkeling en het 
(leren) nemen van verantwoordelijkheid. 

VISIE
MELLES PEOPLE streeft ernaar de eerste keuze te zijn voor zowel 
klanten als personeel. Wij staan voor kwalitatief, representatief en 
ambitieus horecapersoneel voor zowel de zakelijke als de 
particuliere markt. MELLES PEOPLE is een flexibel bedrijf met goed 
getrainde werknemers, die te allen tijde met elkaar meedenken en zo 
aan de toekomst werken. Zo creëert MELLES PEOPLE het carrièrepad 
voor jonge, getalenteerde hospitality-professionals, die zich onderdeel 
voelen van een groter geheel. Een imperium van luxe, werk en 
creativiteit in één.



MELLES PEOPLE is een high-end hospitality-uitzendbureau voor hos-
tesses, hosts, chauffeurs, sales- en bedieningsmedewerkers. Voordat 
onze MELLES PEOPLE bij ons in dienst komen, doorlopen ze stuk voor 
stuk een uitgebreid selectieproces. Zo kunnen wij nauwkeurig bepalen 
waar hun krachten en vaardigheden liggen. Wij werken uitsluitend 
samen met (young) professionals waardoor onze relaties verzekerd zijn 
van hooggekwalificeerd personeel.

Wij bieden een uitgebreide selectie getrainde, commerciële en repre-
sentatieve dames en heren, voor zowel de zakelijke als particuliere 
branche. Onze MELLES PEOPLE worden permanent getraind, zijn re-
presentatief en hebben veel horeca-ervaring. Het zijn gedreven, flexi-
bele professionals, die met enthousiasme, passie en kundigheid van 
ieder evenement een succes maken.

HOOGWAARDIGE 
SERVICE VAN 
MELLES PEOPLE.



De hostesses en hosts van MELLES PEOPLE zijn intelligent, representatief en 
werken hard. Onze dames en heren stralen kracht, energie en vakkundigheid 
uit waardoor zij toegevoegde waarde leveren aan uw evenement. Of het nu 
om een beurs, een netwerkevenement, een bedrijfsfeest, een festival of een 
voetbalwedstrijd gaat, MELLES PEOPLE ontzorgt u en uw gasten volledig. Dat 
doen we onder andere voor grote merken zoals Ajax, Desperados en Hyundai. 

HOSTESSES / HOSTS



BEDIENINGSMEDEWERKERS

De bedieningsmedewerkers van MELLES PEOPLE hebben niet alleen jaren 
werkervaring, maar worden ook permanent getraind. Door zich bekend te 
maken met uw bedrijf, bouwen zij een band op die hun loyaliteit en motivatie 
extra stimuleert. Onze collega’s bedienen onder andere tijdens bruiloften, gala 
diners, bedrijfsetentjes, crematies en catering evenementen. Daarnaast heeft 
MELLES PEOPLE vaste teams in hotels, restaurants en bars.



PROMOTIE MEDEWERKERS

Wilt u uw bedrijf of merk op de juiste manier onder de aandacht brengen? 
Onze MELLES PEOPLE zijn getraind in het helder communiceren van gerichte 
doelstellingen. Desgewenst stylen wij onze promotiemedewerkers zo, dat ze 
ook uiterlijk naadloos aansluiten bij uw merk. Ons team denkt graag met u 
mee om ervoor te zorgen dat uw merk of bedrijf nog beter op de kaart wordt 
gezet. Dat doen wij al voor onder andere Perrier Jouet, FEBO, Desperados, 
Heineken, Hyundai, KNVB, Cosmo Girl, Santé, GIRLZ, Vriendin en Mijn Geheim.



SALES MEDEWERKERS

Staat u op een beurs? Of zoekt u winkelpersoneel? MELLES PEOPLE helpt u 
graag verder. In onze poule zitten uitstekend getrainde medewerkers, waarvan 
wij durven zeggen dat het echte sales-tijgers zijn! Zij weten precies hoe ze een 
potentiële klant moeten benaderen om een product of dienst op de juist 
manier onder de aandacht te brengen. Dat doen ze onder andere in de Rai, de 
Jaarbeurs en Ahoy tijdens EventSummit, de Huishoudbeurs, de Technishow, 
de Horecava, de VT Wonen & design beurs en de Masters of LXRY.



BARMEDEWERKER

De barmedewerkers van MELLES PEOPLE weten hoe belangrijk het is om ge-
organiseerd te werk te gaan. De kennis van het product is hierbij zeer belang-
rijk, zo weten onze barmedewerkers namelijk de juiste prioriteiten te stellen. 
Maar niet alleen organisatie en productkennis maken de barmedewerkers van 
MELLES PEOPLE onvergetelijk. Het is het gastheerschap en het ongedwongen 
enthousiasme dat ons personeel onderscheidt van de kudde. We shake it, till 
you make it! 



Van valet parking tot privé-chauffeur of BOB-service, onze chauffeurs zijn 
multi-inzetbaar. Wilt u gereden worden in uw eigen auto of in een auto die wij 
voor u regelen? Onze samenwerkingen met onder andere A-Point, PON en
Mercedes geven ons toegang tot een grote vloot aan luxe automobielen en 
bedrijfswagens die wij desgewenst ook kunnen inzetten voor 
chauffeursdiensten. Denk bijvoorbeeld aan lange-afstandsritten, (speciale) 
pakketbezorging en groepsvervoer. Bijzondere en aanvullende wensen zijn 
onze chauffeurs niet vreemd. Zij kunnen deze voor u vervullen voor vertrek, 
tijdens uw afspraak of na aankomst. 

CHAUFFEURS



Heeft u een winkel of restaurant en verwacht u enorme bezorg drukte? Of wilt u 
er gewoon zeker van zijn dat uw pakketjes op tijd aan komen? Onze 
charmante MELLES PEOPLE bezorgers staan klaar om u te ondersteunen door 
weer en wind! Snel, betrouwbaar en in stijl bezorgen wij alles. 
Van verjaardagskado’s tot oma’s soep, zowel binnen als buiten de Randstad, 
met een glimlach! 

BEZORGERS



POLAROID PEOPLE

Één beeld zegt meer dan 1000 woorden, wat voor verhaal wilt u vertellen? Onze 
Polaroid PEOPLE leggen de unieke momenten op uw evenement vast en geven 
uw gasten iets tastbaars om mee naar huis te nemen. Speciale ontmoetingen 
vastgelegd op een polaroid foto met úw logo, een herinnering die uw gasten 
telkens weer terug brengt naar die ene dag.



DE DAMES VAN DE COMPLIMENTEN

U organiseert een evenement en wilt nét dat stapje extra nemen. Een goed 
gevoel voor uw gasten is immers een geslaagd evenement! De Dames van de 
Complimenten zetten al uw gasten op het voetstuk dat zij verdienen. Met en-
thousiasme en vol lof geven onze dames complimentjes op maat, poëtisch ge-
schreven. Dat ene stapje extra, daar zal men nog lang over spreken..



ARTIESTEN

Bent u op zoek naar een top DJ, zangeres of muzikant? Wilt u een bekende 
artiest boeken? Het netwerk en MELLES PEOPLE is groot. Unieke concepten 
ontwikkelen en mensen laten genieten van belevenissen, daar doen wij alles 
voor! Wij kunnen de meest uiteenlopende artiesten voor u boeken. Laat ons uw 
wensen weten en wij brengen uw ideeën tot leven. Een rap op maat gemaakt 
voor uw bedrijf? Een optreden van BN’er? Of een fantastische pianist die de hele 
avond voorziet van rustige achtergrondmuziek? Wij regelen alles voor u, zelfs 
het licht en geluid!



STYLING OP MAAT 
Styling op maat is een extra service die onze styling-afdeling aanbiedt. 
MELLES PEOPLE heeft veel ervaring in evenement-styling op maat. 
Kiest u voor chic, casual of extravagant? Met onze styling op maat is 
alles is mogelijk! Al jaren verzorgen wij fantastische creaties voor 
uiteenlopende merken en staan onze MELLES PEOPLE in droomoutfits 
op beurzen, congressen en partijen.

WEAR YOUR 
IDENTITY.



IN-HOUSE STYLING
Organiseert u een event, en wilt u dat het personeel er te gek uitziet? 
MELLES PEOPLE’s in-house styling zorgt voor nét dat beetje extra. Wij 
hebben verschillende standaardoutfits voor een scherpe prijs per 
medewerker. Onze in-house styling is stijlvol, flexibel samen te stellen 

GET THE MOST
OUT OF OUR 
STYLING.



FYSIEKE TRAININGEN
Iedere maand geven wij fysieke trainingen aan ons personeel op 
unieke locaties, zoals de Johan Cruijff Arena. Al onze trainingen zijn 
gebaseerd op kwaliteit, ontwikkeling en groei. De trainingen zijn 
samengesteld door ervaren professionals en onze trainers zijn altijd 
fysiek bij de trainingen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten 
spijkeren wij onze MELLES PEOPLE waar nodig bij over – onder
 andere – algemene horecakennis, tappen, baropbouw, borden lopen, 
debarrasseren, tafeletiquette, wijnkennis, dienblad lopen, 
klachtenafhandeling, snijtechnieken en sales. 

MELLES PEOPLE 
TRAININGEN. 



E-LEARNING
Daarnaast hebben wij veel online trainingen ontwikkeld die onze 
medewerkers thuis kunnen volgen. Door middel van duidelijke 
actievideo’s kunnen zij zichzelf trainen in die facetten die ze lastig 
vinden. Denk bijvoorbeeld aan lopen met vier en meer borden of een 
vol dienblad, het correct indekken van een tafel en de 
poleertechnieken. Maar we besteden ook aandacht aan vragen als 
‘Hoe haal je het meeste uit je sales?’, ‘Hoe ga je om met lastige 
gasten?’ en ‘Hoe neem je de richtlijnen van het RIVM continu goed in 
acht?’.

MELLES PEOPLE 
TRAININGEN. 



VR LEARNING
Binnen ons e-learningprogramma maken we succesvol gebruik van 
Virtual Reality (VR). Het helpt onze mensen om te gaan met
 stresssituaties op de werkvloer en is perfect geschikt voor het trainen 
van ‘oog voor detail’. Daardoor staan onze collega’s steviger in hun 
schoenen en verbeteren ze zichzelf permanent. MELLES PEOPLE is het 
eerste Nederlandse hospitality-uitzendbureau dat e-learning en 
VR-Experience op deze manier inzet!

MELLES PEOPLE 
TRAININGEN. 



MELLES PEOPLE 
TRAININGEN. 
MELLES PEOPLE TRAINING OP MAAT
Speciaal voor onze relaties maken wij trainingen op maat. Het kan 
gaan om een training op een specifieke locatie maar ook om t
rainingen voor concepten en of merkintroducties. De trainingen zijn 
expliciet gefocust op de wensen van de opdrachtgever. Voorbeelden 
zijn sales-trainingen, trainingen op het gebied van de juiste omgang 
met bijzondere gasten en het bijbrengen van kennis over specifieke 
producten.



OUR 
PARTNERS.



+31 6 11 35 66 35
+31 6 38 39 32 03

Lynndell Melles
Human Resources

info@mellespeople.com

www.mellespeople.com

FEEL FREE TO CONTACT US!

@mellespeople

mellespeople

Saenredamstraat 10-O
1072 CG, Amsterdam


