Horecamedewerker bediening (Fulltime & Parttime)
Ons gezellige Eetcafé De Halve Maan is al
meer dan 50 jaar een begrip in Rijswijk en
omstreken. Wij zijn iedere dag geopend voor
een smakelijke lunch en heerlijk diner. Met
ons team zorgen we voor een gezellige sfeer
door al onze gasten het naar hun zin te
maken. Wij worden blij als zij met een lach
en vrolijke stemming weggaan en we hen
later weer terug mogen verwelkomen.
Afgewisseld met feesten en partijen in de Sir
Winston Club. Zo is geen enkele dag
hetzelfde.
Wat ga je doen?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Horecamedewerker Bediening (Fulltime & Parttime)
die flexibel inzetbaar is doordeweeks en in de weekenden en ook ‘s avonds kan werken.
Uiteraard een en ander in overleg.
Samen met je collega’s houd je alles in de gaten, je zal de gasten ontvangen, bestellingen
opnemen en zorgen dat de gasten een onvergetelijke belevenis hebben. Je hebt een
proactieve en gastvrije houding waardoor de gasten zich op hun gemak voelen.
Jij luistert naar de wensen van gasten en voelt feilloos aan waar een gezelschap behoefte
aan heeft. Op een natuurlijke manier maak jij een praatje of grapje met de gasten en weet jij
wanneer ze meer behoefte hebben aan privacy.
Jij bent:








Gastvrij, spontaan en representatief;
Stressbestendig en enthousiast;
Communicatief sterk en servicegericht;
Flexibel inzetbaar en Ambitieus;
In bezit van het certificaat Sociale Hygiëne of bereid om dit op korte termijn te
behalen;
Woonachtig in Rijswijk en omgeving;
In bezit van eigen vervoer.

Wij bieden jou:





Een uitdagende en veelzijdige functie;
Mogelijkheid tot sociale hygiëne;
Een dynamische organisatie met leuke collega’s;
Een marktconform salaris.

Zie jij jezelf al rondlopen in De Halve Maan en wil je ons gezellige & knusse team komen
versterken? Leuk, we zien graag je sollicitatie tegemoet! Reageer dan snel en mail je CV,
pasfoto(!) inclusief motivatie naar onze HR-afdeling via vacatures@sirwinston.nl

