Bijbaan bezorger / cleaningcrew 0 – 16 uur
Word jij ons nieuwe talent op twee wielen? Als bezorger bij Bavoort is het jouw taak om
bestellingen netjes, warm en met een glimlach af te leveren op het juiste adres. Tussen de
bestellingen door zorg je ervoor dat de afwas zo schoon mogelijk blijft. Je helpt de
keukenbrigade mee de keuken en de afwas te sluiten en zorgt ervoor dat jouw scooter
netjes blijft.
Daarnaast ben jij het visitekaartje van Bavoort wanneer je langs de deuren gaat om een
bestelling te bezorgen. Een flexibele, veelzijdige bijbaan, in een gezellige werkomgeving,
makkelijk te combineren met jouw drukke agenda!
Wat wij vragen
Als medewerker in de spoelkeuken verwachten we niets meer dan dat jij goed afwast,
alles vervolgens weer netjes opruimt, en aan het einde van je shift je werkplek weer spik en
span achterlaat. Als bezorger ben jij vriendelijk, enthousiast én netjes aan de deur
wanneer je een bestelling brengt.
Jij bent precies wat wij zoeken als jij:
●
Minstens één avond in het weekend kan
●
Er een sport van maakt om de afwas tussen bestellingen door weg te werken
●
Bezit over een scooter en/of autorijbewijs
●
Niet moeilijk doet over viezigheid
Wat wij bieden
Bavoort biedt jou een flexibele bijbaan met veel afwisseling, in een fijne en gezellige
werkomgeving met leuke collega’s en genoeg borrels.
Daarnaast bieden we het volgende:
●
●
●
●
●
●

Een flexibel rooster waarbij jij zelf aangeeft wanneer je kan werken via onze app
We houden altijd rekening met school
Afwisseling in het werk
Een bezorgscooter of bezorgauto indien het regent
Gezellige bedrijfsborrels met het hele team en jaarlijks een super teamuitje
Een boven marktconform salaris

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.

