Gezocht:

Assistent Hoofd bediening
Parttime

Wie zijn wij?

Wij zijn de Zuiderklip, het gezelligste steppegrasrestaurant van Brabant ( ja, echt! ;))!
Een middelgroot restaurant gelegen in de prachtige jachthaven van Drimmelen.
Wij hebben maar liefst plaats voor 220 gasten, die dol zijn op steppegras, want dat is onze
specialiteit! Al 10 jaar zetten wij ons dagelijks in om de verwachtingen van onze geliefde
gasten te overtreffen en daar hebben wij jou bij nodig! Wij zoeken een parttime
horecatijger in hart en nieren.

Wat zoeken wij?

Jou! Want jij bent iemand die onze gasten de aandacht geeft die ze verdienen. Jij draagt
zorg voor werkzaamheden zoals: het ontvangen en bedienen van gasten, reserveringen
aannemen en een economische tafelbezetting maken met ons reserveringsysteem.
Je werkt zelfstandig en weet andere medewerkers te motiveren. Je zorgt met jouw
gezellige collega’s dat het restaurant iedere dag weer tiptop in orde is voor de gasten.
In de zomervakantie zijn wij echt diehards en werken we door! Dit omdat het de
drukste 6 weken van het jaar zijn. Daarom hebben we jou extra hard nodig in die periode.

Jij hebt:

Wij bieden:

• Verantwoordelijkheidsgevoel en
de drive om de klus te klaren

• Een halfjaar contract,
gevolgd door een jaarcontract
met vaste aanstelling als doel

• Een flexibele maar doortastende
houding naar collega’s en gasten
• Minimaal 1 jaar recente horeca-ervaring
• Een diploma in Sociale Hygiëne
is een pré
• Kennis van HACCP-richtlijnen
• Er heul veul zin in!

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Flexibele werkuren

• Een restaurant met origineel concept
en een topteam om in te werken
• Een marktconform salaris op basis
van jouw ervaring en kennis
• Flexibele dagen en zoveel mogelijk
één weekenddag vrij
• Gunstige werktijden
• Met Kerst twee weken vrij
• Vrijheid en kans om jezelf te ontplooien

• Vakantiegeld
• Personeelskorting
• Pensioenregeling

Interesse?
Stuur dan een mailtje naar info@zuiderklip-drimmelen.nl inclusief CV. Hopelijk tot snel!

