Dinercafé ’t Kroegske
Zoek jij nog een leuke bijbaan waarbij je samen met collega’s er voor zorgt dat gasten het helemaal naar hun
zin hebben? Ben jij spontaan, vrolijk en niet bang om een praatje te maken? Dan ben je bij dinercafé ’t
Kroegske aan het juiste adres!

Horecamedewerker bediening (v.a. 16 jaar)
Wat is de functie?
Dinercafé ’t Kroegske zoekt een enthousiaste collega die niet bang is om op mensen af te stappen. Kun jij hard
werken combineren met een glimlach? En haal je voldoening uit de momenten dat jij ander laat genieten? Dan
hebben wij een leuke bijbaan voor jou!
Voor het café zijn wij opzoek naar flexibele en toegewijde horecamedewerkers. Hiervoor hoef je geen ervaring
te hebben, wij nemen alle tijd om je de kneepjes van het vak te leren!
Wat ga je doen?
Als horecamedewerker bediening ben je het visitekaartje van de onderneming en heb je verschillende
werkzaamheden zoals:








Vriendelijk ontvangen van gasten
Opnemen van de bestellingen
Serveren van drankjes en gerechten
Zorgen dat het café en het terras er representatief uitzien
Doorgeven van bestellingen aan de keuken (ook eventuele allergieën)
Opmaken van de rekening en afhandelen van de betaling
Afruimen en schoonmaken van de tafels

Waar kom je te werken?
Je komt in een jong en dynamisch team te werken. Het team is vergelijkbaar met een familie, waarin iedereen
elkaar steunt en helpt. Door de goede werksfeer kan je jezelf makkelijker ontwikkelen en stappen zetten in de
organisatie.
Jouw profiel
Ben jij energiek, leergierig en in de weekenden beschikbaar (flexibel)? Haal je graag het beste uit jezelf en zoek
je een bijbaan waar je jezelf kunt ontwikkelen naast je studie? Dan zien wij jou graag op sollicitatiegesprek!
Dit mag je van ons verwachten:







Een uitdagende bijbaan
Werken in een jong en gezellig team
Flexibele werktijden
Afwisselende werkplekken (binnen het café of de andere ondernemingen)
Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
Een salaris dat past bij jouw capaciteiten

Enthousiast geworden en kan je niet wachten om samen te kijken wat er mogelijk is? Neem dan contact op met
Niels van de Vondervoort:
Telefoonnummer:
Mobiele nummer:
Mailadres:
Website:

Spoordonkseweg 80

0499-573671
06-57224547
niels@stapperij.nl
www.kroegske.nl

5688 KE Oirschot

www.kroegske.nl

