Vacature Medewerker bediening – Fulltime & Parttime
24 tot 38 uur
Landgoed Overste Hof
Op het mooiste plekje van Landgraaf ligt Landgoed Overste Hof. Een hotel met 31 kamers en suites, een restaurant
met 100 zitplaatsen, een evenementenlocatie tot 300 personen. Kortom een bruisende plek waar je pure kwaliteit,
gastvrije bediening, informele ambiance en een enthousiast team kan verwachten. Na 6 jaar gaat een van onze
medewerkers bediening ons bedrijf verlaten waardoor wij op zoek zijn naar zowel een fulltimer als een parttimer.
Iemand die samen met ons team Landgoed Overste Hof verder op de kaart zet. Het begin van een nieuw tijdperk,
een creatief nieuw niveau en een frisse start.
Wij bieden
•
•
•
•
•
•

In samenspraak met onze F&B Manager totale creatieve vrijheid om een nieuw begin op te zetten.
Verantwoordelijkheid voor je eigen team en korte lijntjes met het hele team.
Een salaris passend bij de functie en deelname aan onze pensioenregeling.
Wekelijks vaste werktijden, en dagen, zonder veel gedoe altijd een goede teamplanning.
Geen eindeloze overuren maken, niet ieder weekend vol aan de bak.
Je werkt in een mooi bedrijf met klasse en uitstraling. En bepaald met ons het plafond.

Wij zoeken
•
•
•
•
•

Een meedenkende medewerker bediening die een uitdaging niet uit de weg gaat.
Minimaal drie jaar werkervaring en aantoonbaar leidinggevende capaciteiten.
Creativiteit maar zeker ook kwaliteit, consequent werken en passie hebben voor je vak, is hierbij van
essentieel belang.
Daarbij ben je `een master in banqueting` en weet jij als geen ander hoe je grote groepen smakelijk kan
vermaken.
Een motivator voor zichzelf en collega`s.

Functie
•
•
•
•
•

Je streeft te allen tijde naar de beste kwaliteit, werkt consequent en bent gericht op detail.
Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het restaurant. Je zorgt voor het perfecte samenspel
van implementeren, evalueren en verbeteren van de – nog neer te zetten – standaarden.
Je bent verantwoordelijk voor de wekelijkse bestellingen – van bestelling tot levering. Hierbij weet je als
geen ander het overzicht te bewaren.
In samenspraak met de F&B Manager zet je de nieuwe toon van het restaurant
Je zorgt ervoor dat onze hotelgasten het aan niets ontbreekt. In de watten leggen is voor jou dé standaard.

Ben jij onze nieuwe collega en wil jij samen hét visitekaartje worden van Landgoed Overste Hof?
Laat dan zeker iets van je horen, klik hier om je motivatie te mailen

