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Gastvrouw/gastheer

Wil jij werken in een van de oudste horecagelegenheden van de mooie Bossche binnenstad en is
gastvrijheid jouw tweede natuur? Solliciteer dan snel bij Eet- & Borrelcafé De Druif!

De functie

Als gastvrouw/gastheer bij Eet- & Borrelcafé De Druif ben jij, samen met jouw collega’s, hét
gezicht van de zaak. Onze gasten zijn het belangrijkste voor ons en we zetten dan ook graag een
stapje extra om het hen naar de zin te maken. Onder jouw verantwoordelijkheden vallen o.a.:
Verwelkomen van gasten;
Opnemen en uitserveren van bestellingen;
Zorgdragen voor de uitstraling van de zaak;
Communicatie met de keuken.

Wat verwachten wij van jou?

Naast het feit dat je gedreven bent om een
succes te maken van onze avondkaart ben of
heb jij:
Representatief, proactief en
stressbestendig;
Oog voor kwaliteit en detail;
Verantwoordelijkheidsgevoel;
Minimaal 1 jaar ervaring in een
professionele keuken;
Flexibel t.a.v. werktijden.

En wat mag jij van óns verwachten?
Natuurlijk organiseren wij zo'n 2 keer per jaar de
leukste teamuitjes! Daarnaast kun je dit
verwachten:
Werken in de mooiste zaak aan de Bossche
Markt;
Salaris passend bij jouw ervaring;
25 vakantiedagen op basis van een fulltime
dienstverband;
Vakantiegeld & pensioenregeling.
Een gedreven en gezellig team.

Het team

Het team van Eet- & Borrelcafé De Druif is jong en gedreven. Onze gasten zijn het belangrijkste
voor ons, en we zetten dan ook graag een stapje extra om het hen naar de zin te maken! Ben jij
gastvrij, een harde werker, houd je van de Bossche horeca en wil je werken binnen een gezellig
team? Dan zijn wij mogelijk een goede match!

Enthousiast geworden?

Neem dan snel contact op en we maken kennis onder het genot van 'n kop
koffie! Bel direct naar telefoonnummer 073-614 5160 of stuur een mail
naar info@cafe-dedruif.nl.

