Medewerker Bediening City Hotel de Jonge te Assen
Horecamedewerker City Hotel de jonge
Baan of bijbaan als medewerker bediening in een bruisend nieuw bedrijf!
Werken in de horeca voor een ieder die wil, daar geloven wij in. Als jij als prioriteit het
verzorgen van de gast op nummer 1 zet, kun je een uitstekend gastheer of gastvrouw worden.
En wellicht ben je er zelf al één.
De vraag is, wil jij:
-

De fijne kneepjes van het horeca-vak en het gastheerschap leren?
Heel veel leuke nieuwe mensen leren kennen?
Een marktconform brutosalaris willen verdienen?
En mocht je buiten Assen wonen dan komen wij je tegemoet met reiskostenvergoeding?
En wil je ook voldoende uren draaien om na je vakantie toch dat aan te schaffen wat je
dolgraag wilt hebben?
En bovenal veel kennis opdoen voor het vervolg van je carrière?

Wanneer je al deze vragen met ja hebt beantwoord, lees dan vooral verder!
Wij zijn namelijk op zoek naar leuke spontane mensen die hard willen werken met vooral
plezier. Iemand die fluitend over het zonovergoten terras met een glimlach en energie de
gasten wil verzorgen.
Daarnaast ook iemand die voor de gasten en medewerkers een vertrouwd gezicht wordt.
Kortom: iemand die geschikt is voor de horeca.
Wat ga je precies doen.
Je gaat werkzaamheden uitvoeren die je kunt verwachten als bedieningsmedewerker. Het
ontvangen van gasten en medewerkers met een glimlach, maakt eventueel een gezellig praatje.
De gasten naar hun tafel begeleiden, vervolgens hun bestelling opnemen, deze serveren, en de
gast tijdens zijn verblijf geheel verzorgen.
Daarnaast ruim je de tafels af, maakt deze schoon, dekt ze dan weer op voor de volgende
gast(en).
Dit alles in een hecht en jong team en vanuit een compleet nieuw verbouwd Grand Café
gedeelte en na 1 juni ook in de in aanbouw zijnde nieuwe vergaderzalen, en hotelbar!!

Waar ga je dit doen

Je gaat dit doen in het City Hotel de Jonge, midden in het centrum van Assen tussen het
winkelend publiek en het publiek dat cultureel gaat inademen in het Drents Museum of theater
de Nieuwe Kolk.
Stuur je c v naar receptie@hoteldejonge.nl of r.riper@hoteldejonge.nl

