Medewerker bediening (38 uur)
Ben jij de enthousiaste medewerker bediening en beschik je over de ambitie door te groeien in een
leidinggevende functie, dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie
In de basis zal je alle voorkomende werkzaamheden die tot het takenpakket van een medewerker
bediening behoren uitvoeren. Denk hierbij aan het verzorgen van Mise en place, ontvangen en
placeren van gasten, opnemen van bestellingen, aannemen/noteren van reserveringen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid door te groeien in een leidinggevende functie en kun je
verantwoordelijk worden voor diverse zaken welke we samen in een plan zullen afstemmen.
Afhankelijk van je ontwikkeling en interesses.
Profiel
Je bent gastvrij, flexibel, enthousiast. Je hebt passie voor de horeca. Etiquette en stressbestendigheid
is waar je voor staat. Je kan goed communiceren met de gasten en de rest van je collega’s.
Ervaring op het terras is en pré.
Aanbod
Wij bieden een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een
professionele werksfeer. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Bedrijf
Restaurant Hex by Paul & Inge heeft haar deuren op 1 april 2019 geopend op het marktplein in
Oudewater, gevestigd in een schitterend pand uit 1601. De architect Piet Boon heeft er een heus
bezienswaardigheid van gemaakt. Na een goede start zijn wij toe aan uitbreiding in ons bedienende
team. Het restaurant heeft op maandag haar vaste sluitingsdag. Dinsdag tot en met zondag zijn wij
geopend van 10.00uur tot 22.00uur voor koffie met gebak, lunch, borrel en diner. Het restaurant biedt
plaats aan 55 gasten. In de zonnige periodes hebben wij een terras met 80 stoelen op het marktplein
staan.
Procedure
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken. Het eerste gesprek is gericht op het toetsen
van de persoonlijkheid, ambitie van jou en de aansluiting daarvan met de doelstellingen van
Hex by Paul & Inge en dus in lijn met de openstaande vacature. Het tweede gesprek richt zich in
meer detail op de arbeidsvoorwaarden. Beide gesprekken zullen met Paul en Inge zijn.
Contact informatie
Stuur een sollicitatiebrief met CV aan Inge Janmaat, hexoudewater@gmail.com.
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Paul of Inge Janmaat op 06-82898441.

