1e MEDEWERKER BEDIENING (M/V) - 38 UUR
Weet jij als geen ander een team van medewerkers te motiveren? Een baan met ‘luxe’ horecatijden in Westerhoven staat
voor jou open! Lees snel verder….

WIE ZIJN WE?

WIE BEN JIJ?

Restaurant Bij de Neut is een familierestaurant in
Italiaanse sferen. Al sinds ons bedrijf in 2014 de
deuren opende kunnen (groot)ouders genieten van
een cappuccino met gebak, terwijl de (klein)kinderen
zich uitleven in klimtorens, glijbanen en zelfs in een
verlaten boot op het strand. Ook voor heerlijke
versgebakken pizza’s, lekkere pasta’s, pannenkoeken
of een heerlijke lunch komen ze graag Bij de Neut.
Proef de sfeer alvast op www.bijdeneut.nl.

Wij zoeken een collega die:
• Ervaring heeft met werken in de horeca
• Sociaal vaardig is
• Goed kan werken in teamverband
• Verantwoordelijkheid en initiatief durft
te nemen
• Kind- en gastvriendelijk is

WAT BIEDEN WE?

WAT GA JE DOEN?

Je komt te werken in een jong, leergierig en
gemotiveerd team. Daarnaast bieden we je:
• Luxe horecatijden, de werktijden zijn tussen
09.00 uur en 21.00 uur
• Een baan met doorgroeimogelijkheden in een
groeiend bedrijf
• Je ontvangt een zeer goed salaris
• 25 vakantiedagen

Je bent verantwoordelijk voor onder andere:
• Dagelijkse leiding geven aan een team van
ongeveer 35 medewerkers (zowel vaste
krachten als oproepkrachten)
• Natuurlijk werk je zelf ook mee in de bediening
• Goed inwerken van nieuwe medewerkers
• Verdelen van de taken op de werkvloer
• Vlot verloop van de dagelijkse gang van zaken
in de bediening
• Bij afwezigheid neem jij de taken van de
bedrijfsleider waar

Ook hebben we leuke secundaire
arbeidsvoorwaarden waaronder:
• 50% korting op eten en drinken in onze andere
bedrijven in o.a. Westerhoven en Eindhoven
• Gezellige personeelsactiviteiten
• Een presentje met je verjaardag

Klinkt alles jou goed in de oren? Twijfel dan niet en stuur je CV en motivatie naar info@bijdeneut.nl.
Dan nodigen wij jou graag uit om met ons een kop koffie te drinken.
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