Hey Pannenkoek!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
MEDEWERK(ST)ER BEDIENING
ALS JIJ, DOOR WIE JE BENT EN WAT JE KUNT, ONZE ZAAK NOG
SUCCESVOLLER KUNT MAKEN, LEES DAN VOORAL EVEN VERDER!
ZIE JIJ HET WEL ZITTEN OM VOOR MINIMAAL
26 UUR PER WEEK ONZE GASTEN TE VERWENNEN?
BEN JE GEÏNTERESSEERD? SOLLICITEER DAN DIRECT! WE
ZULLEN SNEL OP JE SOLLICITATIE REAGEREN

PANNENKOEKENRESTAURANT
DE FINANCIËN
VOL SMAAK EN VERMAAK!

Wij zijn ‘De Financiën’ in Loon op Zand.
Een veelzijdig pannenkoekenrestaurant vol smaak en vermaak.
Wij bieden plaats aan zo’n 250 gasten die komen voor een lekkere maaltijd, een
gezellige borrel of een uitje met de familie. Het is onze missie om voor elke gast die
bij ons komt positieve herinneringen te maken. Natuurlijk doen we dat door heerlijke
pannenkoeken te serveren. Positieve herinneringen maken we ook door heel goed te
luisteren naar de wensen van onze gasten. Én doordat we onze gasten altijd met een
glimlach tegemoet treden. Bijna niets is ons teveel om die missie waar te maken. We
kunnen dit samen doen omdat we als team goed én gezellig samenwerken.
wij zijn op zoek naar een

MEDEWERK(ST)ER BEDIENING

Wat is er zo aantrekkelijk in deze job:
Het is een uitdagende functie in een gezellige, totaal vernieuwde en mooie werkomgeving.
Je krijgt een salaris dat past bij jou en de job: we betalen meer dan de horeca CAO.
Je werkt gemiddeld (over het jaar genomen) 26 tot 38 uur per week
Wij hechten aan een goede balans werk/vrije tijd: de werktijden zijn gunstig omdat ons
restaurant om 21.00 uur sluit. Bovendien houden we in het rooster rekening houden met
jouw activiteiten

Wat heb je nodig om deze job goed te doen:
Je bent verantwoordelijk voor de ultieme, ongedwongen beleving van gasten, waarbij ook
zeker aandacht is voor de vele jonge gasten (kinderen) die voor ons een belangrijke
doelgroep zijn.
Je bent verantwoordelijk voor de complete gastenreis van aankomst tot vertrek.
Je bent zelfstandig, proactief en komt met ideeën.
Je zorgt dat er elke dag weer een gezellige sfeer wordt neergezet, een uitstekende service
en hoogwaardige kwaliteit binnen de doelstellingen van ons restaurant.
Je werkt consequent en professioneel, houdt overzicht en je bent gericht op elk detail. Jij
maakt het verschil.
Je kan snel en efficiënt werken, bij wisselende drukte.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
Een horeca opleiding / achtergrond is een pre.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Is dit op 1 mei (of eerder als de coronamaatregelen dat toelaten) jouw job?
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan direct! We zullen snel op je
sollicitatie reageren.
Past deze baan toch niet bij jou, maar ken je iemand die hier wel zou passen en
toe is aan deze uitdaging? Stuur deze vacature dan door!

