Gezocht: bedienend personeel
Vacaturebeschrijving
Ben jij altijd degene die ervoor zorgt dat niemand op een feestje met een leeg glas in zijn handen staat? Degene die rond
gaat met hapjes en een lekker bittergarnituurtje? Ben jij diegene waar altijd aan wordt gevraagd wat er gedronken moet
worden, omdat jij precies weet wat anderen lekker vinden?! Dan zijn wij op zoek naar jou!
Zoals de titel al aangeeft, zijn wij op zoek naar bedienend personeel. Dagelijks de lekkerste drankjes naar tafel brengen, de
heerlijkste gerechten serveren en met een gezellig praatje een glimlach toveren op de gezichten van onze lieve gasten.
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.
Zo ziet je werkdag eruit
Je start je werkdag fris en fruitig samen met je collega’s. Klaar om weer een hoop mensen blij te maken! Je werkdag bestaat
uit het verwelkomen van gasten met een glimlach, het opnemen van bestellingen, het uitserveren van de heerlijkste
gerechten bereid door je collega’s in de keuken, het uitruimen van tafels en uiteraard gasten te woord staan.
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;
gastvrij en spontaan bent;
18+ jaar oud bent;
affiniteit met de horeca hebt en houdt ervan om door- en aan te pakken;
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!
Is je glas inmiddels leeg en ben je toe aan een nieuw rondje? Vul dan snel je glas en proost alvast op een nieuwe uitdaging!
Zien we je snel? Laat het ons weten! Stuur je CV en motivatie naar info@indeachtertuin.nl. Liever eerst even bellen? Dat mag
natuurlijk ook! We zijn bereikbaar via 06 – 19 73 28 15

