
 

Bijbaan bediening 0 – 16 uur 

 
Gastvrijheid is jouw tweede naam en je bent een echt ‘mensen-mens’. 
Als bedieningsmedewerker ontvang jij gasten, neem jij bestellingen op en serveer je 
dranken en gerechten. Ook weet jij onze gasten te adviseren wat betreft onze menu- en 
drankenkaart. En natuurlijk zorg jij ervoor dat de gasten het naar hun zin hebben! 
 
Vanuit de bediening kun je doorgroeien naar barmedewerker of naar leidinggevende. 
 
Wat wij vragen 

Je doet je best om zo snel mogelijk onze gerechten en dranken uit je hoofd te leren. Je 
haalt echt plezier en energie uit het verlenen van gastvrijheid en service richting de 
gasten. Je doet dat niet alleen en daarom help je je collega’s, ook als je eigenlijk vind 
dat jij al meer doet dan dat zij doen.  
 
Jij bent precies wat wij zoeken als je beschikt over het volgende: 
 
● Enige ervaring binnen de horeca is altijd fijn (niet verplicht) 
● Je lacht graag, bent vriendelijk en gastvrij 
● Je praat beleefd, we hoeven je het verschil tussen je en u niet uit te leggen 
● Je wilt graag; toont initiatief, bent betrokken en leergierig 
● Je bent tenminste 16 jaar, liefst 18 of ouder 
● Je kan tenminste een dag in het weekend en een dag door de weeks werken 
 
 
Wat wij bieden 

Bavoort biedt jou een goedbetaalde en flexibele bijbaan in een fijne en gezellige 
werkomgeving met leuke collega’s. Er is ruimte voor doorgroeimogelijkheden en ook 
dragen we graag bij aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van 
cursussen, trainingen & ervaringen die je op je cv kan delen.  
 
Daarnaast bieden we het volgende: 
 
● Een flexibel rooster waarbij jij zelf bepaald wanneer je werkt via onze app 
● We houden altijd rekening met school 
● Je kan snel meer verdienen als je ons laat zien dat je ook meer doet 
● Gezellige bedrijfsborrels met het hele team en jaarlijkse een super teamuitje 
● Een boven marktconform salaris & royale fooi 
 
Over Bavoort 

Bij restaurant Bavoort kun je iedere dag volop genieten van een heerlijke lunch of 

sfeervol diner, en alles daar tussenin! Zoals van een kop koffie tot aan een complete 

huisgemaakte High Tea of cocktails met een goed gevulde borrelplank! Bavoort is een 

veelzijdig restaurant waarbij je kunt genieten van eten geïnspireerd op Street food uit 

o.a. de Indiase, Libanese, Franse en Aziatische keuken. Onze smaakvolle menukaart past 

perfect bij de sfeer van het restaurant, dat gelegen is midden in de natuur. 

 


