Vacature: Medewerkers bediening m/v
1 a 3 avonden per week
met a la carte ervaring (min. 17 jaar)
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
meerder Medewerkers bediening m/v 1 a 3 avonden per week met a la carte ervaring (min. 17 jaar)
Wat wordt er van jou verwacht?
-

Jij bent het visitekaartje van ons restaurant.
Kwaliteit en service staan op nummer één.
Dat je stressbestendig bent en op drukke momenten het hoofd koel weet te houden.
Kennis van en interesse voor wijnen en cocktails

Wie zoeken we?
-

-

Je hebt werkervaring in gerenommeerde bedrijven.
Je bent in staat om iedere gast een onvergetelijke avond te bieden.
Passie voor horeca, 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 houdt van werken in een levendige en drukke omgeving.
Je bent flexibel, oplossingsgericht en je hebt een ‘getting –things-done’ mentaliteit.

Herken jij je in bovenstaande omschrijving en wil je solliciteren? Stuur dan een mail naar
info@restaurantvendel.nl
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 Restaurant Vendel en de ins en outs van de functie.

