BEDIENINGSMEDEWERKERS
GEZOCHT
Je moest ons even missen in het mooie Valkenburg, maar we are back! Hotel De
l’Empereur komt na 1 jaar gesloten te zijn weer terug met een compleet nieuw imago.
Dezelfde naam maar een nieuw gezicht. Als team gaan wij snel en functioneel te werk
en zetten we een sfeer neer waarbij je helemaal jezelf mag zijn. Kom jij ons team
versterken en help je ons de gast keizer te maken?

Op een zonnige middag loop je in je schortje drankjes rond te
brengen. Je klets hier en daar met de gasten, maakt grapjes met je
collega’s en aan het eind van dag mag je zelfs fooi aan je
salarisstrookje toevoegen. Dreamjob, right?
Van die droom kan je bij ons de werkelijkheid maken! Hotel De l’Empereur is namelijk
opzoek naar leuke jongens en meiden om ons team in de bediening te komen
versterken.
WAT JE DOET?
• Jij zorgt voor de ervaring van de gasten. Je ontvangt ze met een lach, maakt hier en
daar een grapje en laat ze nooit lang wachten;
• Er wordt van je verwacht dat je snel en oplettend te werk gaat; het is jouw
persoonlijke taak dat er niemand op het terras te bekennen is zonder drankje en dat
niemand lang hoeft te wachten op bijvoorbeeld een rekening;
• Je staat klaar voor jouw team en springt bij waar nodig is.
WAT WIJ BIEDEN?
• Een uitdagende parttimebaan (minstens 2 dagen in de week);
• Een conform of net boven C.A.O- salaris;
• Het volgen van opleidingen binnen het bedrijf moet/mag/kan (budget beschikbaar);
• Reiskosten die worden vergoed tot een maximum fiscaal toelaatbaar tarief;
• Vrije tijd/vakantie wanneer het niet druk is in het restaurant;
• Werken in een team waar goed samenwerken en gezelligheid centraal staat.

GENOEG OVER ONS! SOLLICITEREN?
STUUR JE BRIEF MET CV EN FOTO NAAR : M.BOSMAN@EMPEREUR.NL

