Restaurant Om de Noord op Schiermonnikoog
is op zoek naar een Medewerker Bediening (m/v)
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Werken op het prachtige
Waddeneiland Schiermonnikoog en ook nog in een super gezellig team?
Neem dan snel contact op want wellicht hebben wij dan de passende
baan voor je. Restaurant Om de Noord is lid van Fryslan Culinair en
staat garant voor goede service en kwaliteit. Een mooie uitdaging ligt dus
voor je klaar!
Als een gast tevreden vertrekt, ben ook jij pas tevreden. Je bent een
echte ‘gastheer / gastvrouw’. De gasten aan jouw tafel lopen met je weg.
Je stelt ze op hun gemak, laat ze voelen dat ze welkom zijn en zorgt
ervoor dat het ze aan niets ontbreekt.
Je maakt graag een praatje of een grapje met je gasten maar voelt ook
aan wanneer een gezelschap daar minder behoefte aan heeft. Je gasten
staan altijd centraal. Je denkt met hen mee en geeft graag antwoord op
hun vragen.
Je bent professioneel in het bedienen van deze gasten en zorgt ervoor
dat de gasten een heel goed gevoel aan de culinaire beleving
overhouden en… snel weer terug komen.
Functieomschrijving:
•
•
•
•
•
•

Ontvangen van gasten
Opnemen van bestellingen en geven van informatie aan gasten
Aanvoeren en serveren van bestellingen
Dekken, klaarmaken en afruimen van tafels
Opruimen/schoonmaken van publieksruimtes en werkruimtes
Assisteren bij de opbouw van, en bedienen tijdens vergaderingen,
recepties en partijen
• In alle gevallen zorg je voor een tevreden gast waarbij je waar mogelijk
zijn of haar verwachtingen probeert te overtreffen
• Alle andere voorkomende werkzaamheden

Functie eisen Medewerker Bediening:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een verzorgd uiterlijk
goede contactuele vaardigheden en gevoel voor humor
Je volgt een praktijk gerichte opleiding of hebt deze afgerond
minimaal een jaar ervaring in een vergelijkbare functie
grote interesse in eten en drinken
gastvrij en bovenal dienstverlenend
goede beheersing van de Nederlandse taal
groot verantwoordelijkheidsgevoel
een flinke dosis stressbestendigheid
enthousiast, gemotiveerd en flexibel
professioneel, gastgericht en kwaliteitsbewust.

Salariëring:
• Conform Horeca CAO
• Huisvesting aanwezig

Belangstelling?
Neem svp contact op met E. Van der Veer. Telefonisch 0519-700200 of
stuur een Email met je CV incl. pasfoto naar info@hotelomdenoord.nl

