Vacature: Medewerker bediening (zomerwerk/parttime/bijbaan)
Wij zoeken:
Enthousiaste mannen en vrouwen om ons bedieningsteam in de zomer periode (juni t/m september,
of langer) te versterken. Overdag werk je op het terras, doe je schoonmaakwerkzaamheden en zorg
je samen met je collega's ervoor dat de lounge en het restaurant er spik en span bij staan.
Heb je ervaring in de bediening en wil je werken bij één van de beste restaurant van Drenthe? Ben jij
diegene die gasten een unieke beleving biedt met jou warme karakter? Solliciteer dan nu als
medewerker bediening voor aankomende zomer periode.
Als onze nieuwe collega, zorg je samen met ons team voor het creëren van een unieke beleving voor
onze gasten. Naast het verzorgen van de gasten op een druk terras werk je ook mee om het
restaurant klaar te maken voor de avond. Je beschikt over basiskennis betreffende wijn en spijs en je
weet een professionele houding aan te nemen tegenover gasten op relatief informele, authentieke
manier. In ons bedrijf is het belangrijk om jezelf te zijn.
Als medewerker bediening:
•
•
•
•

Werk je overdag (terras) of in overleg in het restaurant (waar je voorkeur naar uitgaat).
Vertel je vol enthousiasme over ons inspirerende bedrijf;
Zorg je voor het creëren van een unieke beleving voor onze gasten;
Ben je operationeel op alle fronten inzetbaar.

Wat we je bieden:
•
•
•

Een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s;
Werken op top niveau naast Jeroen & Marleen;
Mogelijkheden tot professionele en persoonlijke groei.

Wat we van je vragen:
•
•
•
•
•

Je hebt een passie voor hospitality, wijn en spijs;
Relevante ervaring in hospitality is een grote pré;
Je hebt een professionele houding tegenover onze gasten op een relatief informele en
authentieke manier;
Je spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits is een pré.
Je woont in de omgeving van Schoonloo of beschikt over een auto (maximaal 30 minuten
rijden)

Ons team bestaat uit een combinatie van toegewijde full- en parttimers. Wij kijken uit naar een
gesprek met jou om erachter te komen hoe wij jouw talent kunnen inzetten en hoe wij jou de kans
kunnen geven om zowel professioneel als persoonlijk te groeien binnen ons bedrijf.

