Wij zoeken een

EERSTE MEDEWERKER BEDIENING
32-38 uur

Groot café Restaurant Meneer Smit in Wijchen zoekt een geweldige
gastheer/gastvrouw die de verwachtingen van onze gasten overtreft. Motiveer jij jezelf
en je collega’s om de beste service te leveren en de gast centraal te stellen in alles wat
we doen? Beschik jij over een ondernemende geest? Heb je een praktische instelling en
ben je servicegericht? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In deze veelzijdige functie krijg je veel verantwoordelijkheid. Je bent voor een groot
gedeelte als leidinggevende op de werkvloer aan het werk. Je ondersteunt de
bedrijfsleider bij zijn taken en bent medeverantwoordelijk voor het creëren van een
geweldige gastbeleving.
Wat vinden wij belangrijk?
- Je hebt liefde voor de horeca en weet dit over te brengen op je team
- Je bent gastvrij naar alle gasten toe
- Je bent enthousiast over Meneer Smit
- Je staat open voor tips of klachten van gasten
- Je hebt oog voor detail en vindt het belangrijk dat alles tot in de puntjes klopt
- Je kunt goed omgaan met stress
Wie zijn wij?
De Leurse Hof B.V. is de overkoepelende organisatie waar 4 gerenommeerde restaurants
in de regio onder vallen. De Leurse Hof in Leur, Vesta in Nederasselt, Het Verlangen (in
verbouwing) & Meneer Smit in Wijchen.
Wat vragen wij?
- Ervaring in de horeca in een soortgelijke functie
- Zeer goede sociale- en communicatieve vaardigheden
- Woonachtig in de omgeving van Wijchen
- Goed kunnen werken in teamverband
- Certificaten Sociale Hygiëne en BHV worden op prijs gesteld (anders verplicht te
halen op onze kosten).
Wat bieden we jou?
- Een prettige en collegiale werkomgeving
- Een weekenddag vrij
- Cursussen ter verbetering van je eigen ontwikkeling
- Doorgroeimogelijkheden binnen onze B.V.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heb jij interesse in deze vacature en zie je het zitten om in een leuk en gezellig team te
werken? Dan horen wij graag van jou! Graag ontvangen wij jouw motivatie, voorzien van
een CV via kim@meneersmitwijchen.nl.
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