Medewerker bediening Lunch 24-32 uur
Gastvrijheid is jouw tweede naam en je bent een echt ‘mensen-mens’.
Als vaste kracht in de bediening ben jij verantwoordelijk voor onze gasten tijdens hun
verblijf bij ons. Dat betekend dat je ervoor zorgt dat opgenomen bestellingen correct
worden verwerkt, drankjes naar maatstaven worden geserveerd en klachten op de juiste
manier worden afgehandeld. 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! Ons streven: Bij het maken van hun reservering, vragen ze of jij werkt.

Wat wij vragen
Als vaste kracht leer je onze gerechten en dranken zo snel mogelijk uit je hoofd. Je haalt
echt plezier en energie uit het verlenen van gastvrijheid en service richting de gasten. Je
helpt je collega’s en je weet te motiveren en enthousiasmeren. Je helpt mee bij het
aansturen en inwerken van nieuwe collega’s.
Jij bent precies wat wij zoeken als je beschikt over het volgende:
●
●
●
●
●

Enige ervaring als medewerker binnen de horeca of service gerelateerde branche
Je bent enthousiast, leergierig en toont initiatief
Je bent vriendelijk en gastvrij
Je bent stressbestendig en blijft kalm als het druk is
Je bent elke zondag beschikbaar

Wat wij bieden
Bavoort biedt jou een baan met veel verantwoordelijkheden 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 en trainingen.
Daarnaast bieden we het volgende:
●
●
●
●
●

Een vast rooster waarbij jij tijdens de lunch werkt, dat betekend alle avonden vrij!
Vrijdag en zaterdag standaard vrij
Ruimte en aandacht voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
Gezellige bedrijfsborrels met het hele team en jaarlijks een super teamuitje
Een marktconform salaris, geen overuren en extra vakantiedagen

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.

