
 
 

Vacature: Eerste medewerker bediening / Assistent Manager m/v  

Fulltime of parttime (in overleg)  

Restaurant Vendel is een stijlvol restaurant in een prachtige monumentale stadsboerderij aan de 

rand van het centrum in Veenendaal. Ons restaurant met +/- 120 zitplaatsen heeft ook een groot 

terras waarmee diverse prijzen in de terrasverkiezing zijn gewonnen. 

Ben je op zoek naar een uitdagende baan en heb jij een passie voor horeca? Restaurant Vendel zoekt 

een Eerste medewerker bediening of een Assistent Manager 

Wat wordt er van jou verwacht? 

- Meewerken in en helpen aansturen van het a la carte restaurant. 

- Mede opleiden /begeleiden en inspireren van onze leerlingen, stagiaires en parttime 

medewerkers. 

- Kwaliteit en gastvrijheid staat op nummer één. 

- Dat je stressbestendig bent en op drukke momenten het hoofd koel weet te houden. 

- Kennis van wijn/ dranken/ food en up to date zijn van alle trends en ontwikkelingen is een 

pré. 

Wie zoeken we? 

- Je hebt minimaal MBO of HBO hotelschool – opleiding afgerond en werkervaring in 

gerenommeerde bedrijven. 

- Je helpt het team te inspireren en motiveren om iedere dag tot een succes te maken. 

- Je hebt passie voor ons mooie horeca vak, je bent professioneel maar ook bevlogen. 

- Het glas is altijd halfvol, je bent positief en enthousiast 

- Je toont voorbeeldgedrag ten aanzien van de competenties die van medewerkers gevraagd 

worden zoals gastgerichtheid, verandervermogen, communicatieve vaardigheden, flexibel 

gedrag en het ontvangen en geven van feedback. 

- Je bent flexibel, oplossingsgericht en je hebt een ‘getting –things-done’ mentaliteit. 

Herken jij je in bovenstaande omschrijving en wil je solliciteren? Doe dit dan voor 20 december per 

mail naar info@restaurantvendel.nl  

Herken jij iemand anders in bovenstaande omschrijving? Breng deze persoon op de hoogte of tag 

hem/haar in de reacties. 

Wij kijken er naar uit jouw sollicitatie te mogen ontvangen en we beloven je sollicitatie met aandacht 

te bekijken en je zo snel mogelijk een reactie te geven. Als we je uitnodigen dan is dat voor een 

eerste wederzijdse kennismaking. Wij willen natuurlijk alles van jou weten. Er is ook genoeg ruimte 

voor jou om meer te weten te komen over Vendel en de ins en outs van de functie. We hopen van 

harte in de loop van januari onze deuren weer te mogen openen. 
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