Vacature

gastvrouw/gastheer
In oktober vorig jaar opende we voor het eerst de deuren van Restaurant Oma Peetje
om vervolgens door Corona weer de deuren te moeten sluiten. Nu we weer mogen,
willen we ook direct een vliegende start maken en daarvoor zijn wij op zoek naar jou!
We zoeken iemand met liefde voor gastvrijheid. Informeel, joviaal, gezellig naar gasten
en naar collega's. Ervaring is heel ﬁjn, en een beetje warenkennis ook (maar de rest
leren we je graag). We bieden je de mogelijkheid aan om vak gerelateerde cursussen te
volgen, mee te doen met proeverijen om zo de vakkennis up to date te houden .
Je werkt graag in een team en weet dit op een natuurlijke manier ook leiding te geven.
Je bent het gezicht van Restaurant Oma Peetje en weet als zodanig de gasten welkom
te heten en ze een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Je bent van nature het eerste
aanspreekpunt voor zowel de gasten als het personeel. We bieden veel vrijheid en
ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Volg je hart, wij volgen jouw passie!
• Een leuke baan in een groeiend bedrijf;
• Een parttime functie van ongeveer 20 uur met de mogelijkheid op fulltime;
• Je bent verantwoordelijk voor de gehele culinaire invulling van Oma Peetje;
• Aannemen van de reserveringen;
• Je kan goed prioriteiten stellen, overzicht behouden, beslissingen nemen en
enthousiasmeren als dat nodig is;
• Je bent ﬂexibel, 'ziet' werk met je ‘Horeca-ogen’, draait mee in de open en
sluitdiensten;
• Je komt met ideeën, verbetervoorstellen en voelt je steeds verantwoordelijk voor
de kwaliteit van onze service en producten. Dat ben je ook!

WIJ BIEDEN

• Elke maand op tijd je salaris;
• Parttime functie te verdelen over de openingsdagen donderdag tot en met
zondag;
• Op termijn groeien naar een fulltime functie behoort zeker tot de mogelijkheid;
• Dag- én avonddiensten, ook in het weekend;
• Een serieus salaris dat past bij jouw ervaring en leeftijd;
• Een gezellig en jong team om mee te werken en om veel (aan/van) te leren;
• Na het werk een drankje met collega’s;
• Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en workshops als je voor langere
tijd bij ons blijft;
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Anthony van de Giessen door een
mail te sturen naar anthony@horecaadviesbureau.nl met je CV en motivatiebrief.
We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

