
  
Gezocht: afwashulp 

 
 
Vacaturebeschrijving 
Ben jij team vaatwasser of team handwas? Wij zijn meer van team vaatwasser.. maar dan op grote schaal! Inladen.. en 
aanzetten! Je collega’s zijn je dankbaar.. want zonder schone vaat, zijn we nergens! Ben jij niet vies van aanpakken en houd 
jij ervan om lekker op tempo aan de bak te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Zoals de titel al aangeeft, zijn wij op zoek naar afwashulpen. Iemand die niet bang is om zijn handen vies te maken voor het 
grotere doel: onze lieve gasten vermaken! Dit doen we door de ultieme ervaring te bieden: van een hartelijk ontvangst tot 
het bereiden van het lekkerste dessert. Deze ervaring is niet compleet, zonder een schoon en net restaurant. Van een 
schone vloer tot blinkend servies en glaswerk..  en daar hebben we hulp bij nodig!  
 
Hier kom jij te werken 
Restaurant in de achtertuin is een nieuw begrip in Oosterhout (NB). Het is te vinden aan de achterkant van een prachtig 
19eeuws herenhuis midden in het centrum van Oosterhout (NB). Een unieke locatie met een prachtige lichtinval, veel groen 
en een art-deco sfeer die naadloos aansluit bij het authentieke herenhuis.  
 
A.s. oktober openen wij de deuren en verwelkomen wij een ieder die wil komen genieten in de achtertuin. Met een 
enthousiast, kleinschalig en ambitieus team gaan we aan de slag om in de achtertuin een plek te laten zijn waar gasten zich 
thuis voelen, tot rust komen en zich kunnen verheerlijken aan onze gerechten met de fraaiste ingrediënten tijdens de lunch, 
borrel en diner. 
 
Herken jij jezelf hierin? 
Je mag jezelf als ideale kandidaat bestempelen wanneer je; 

 het een uitdaging vindt om aan de slag te gaan binnen een nieuw restaurant;  

 enthousiast en ambitieus bent om te starten in een nieuw samengesteld team; 

 een doorzetter bent en van aanpakken weet; 

 16+ jaar oud bent; 

  minimaal één dag in het weekend beschikbaar bent; 

 affiniteit met de horeca hebt; 

 eigenwijs genoeg bent om verbeterpunten te zien binnen deze beknopte opsomming. 
 
Dit krijg je ervoor terug; 

 dagelijks een buitengewoon goede werksfeer met leuke collega’s; 

een unieke kans om aan de slag te gaan binnen een nieuw restaurant; 

 salaris en vakantiedagen volgens de horeca-tabel; 

 werktijden in overleg; 

 flexibele werkdagen;  

 eventueel reiskostenvergoeding. 
 
Solliciteer en laat vandaag nog van je horen!  
Klinkt dit als het perfecte (bij)baantje en vindt je het leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Laat het ons weten!  
Stuur een berichtje naar info@indeachtertuin.nl.  
Liever eerst even bellen? Dat mag natuurlijk ook! We zijn bereikbaar via 06 – 19 73 28 15 
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