WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR GOEDE
MEDEWERKERS VOOR UITBREIDING
VAN ONS TEAM (BIJBAAN)
BEN JIJ 15 JAAR OF OUDER EN HEB JE WEL ZIN IN EEN LEUKE JOB
BIJ HET TOFSTE PANNENKOEKENRESTAURANT IN DE REGIO?
STUUR DAN HET SOLLICITATIEFORMULIER DAT JE OP ONZE
WEBSITE KAN VINDEN OP EN WIE WEET LOOP JIJ DEZE ZOMER
WEL BIJ ONS OP HET TERRAS?

PANNENKOEKENRESTAURANT
DE FINANCIËN
VOL SMAAK EN VERMAAK!

Wij zijn ‘De Financiën’ in Loon op Zand.
Een veelzijdig pannenkoekenrestaurant vol smaak en vermaak.
Wij bieden in ons restaurant plaats aan zo’n 250 gasten en op ons terras kunnen
ongeveer 300 gasten plaats nemen 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.
Voor de start van weer een nieuw seizoen zijn wij op zoek naar diverse medewerkers
voor de uitbreiding van ons team.
We zoeken onder andere:
Afwashulpen / Foodrunners
Keukenhulpen
Drankrunners
Bedieningsmedewerkers

Wat bieden we:
Per direct of heel snel starten met deze functie.
Een uitdagende functie in een gezellige, totaal vernieuwde en mooie werkomgeving.
Een salaris boven het minimum loon passend bij leeftijd en ervaring.
2 x per jaar een leuk uitje en geregeld even na-borrelen na een dag werken
25% korting op de rekening als je zelf een keer komt eten met vrienden of familie
Gunstige werktijden, ons restaurant is maar tot 21.00 uur geopend dus het wordt nooit echt laat.
Ideaal te combineren met bijvoorbeeld school, uitgaan en feestjes.
We houden graag rekening met je privéleven en proberen het rooster daarom waar mogelijk af
te stemmen op jouw activiteiten.

Wie zoeken we:
Je bent enthousiast en vindt het leuk om met mensen om te gaan.
Je bent leergierig en wil jezelf én de Financiën waar mogelijk nog beter maken.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Je maakt duidelijke afspraken en komt ze na.
Je bent minimaal 1 dag in het weekend en 1 avond per week beschikbaar en minimaal
3 weken in de zomervakantie.
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan direct!
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!

