MEDEWERKER
BEDIENING FT/PT
Wat heb je

Wat krijg je

Bij voorkeur ervaring in de horeca

Goede werksfeer in een gezellige omgeving

Oog voor detail en een gastvrije instelling

Werk in de avond en weekenden

Frisse representatieve uitstraling en houding

Leuk en divers team

Een team mentaliteit

Ruimte voor eigen initiatief

Het in je om mensen te verrassen en verwennen

Mogelijkheid tot training en ontwikkeling

DIT GA JE DOEN

Voor de deur zie je twijfelende mensen om zich heen kijken, jij stapt erop af en
weet ze te overtuigen lekker binnen te komen voor een kop koffie.
Je weet de gasten aan tafel van A tot Z te bedienen, geeft hen suggesties en hebt
in de gaten hoe het met hen gaat en of ze iets nodig hebben.
Lege glazen? Dat staat niet in jouw vocabulaire. Je weet routinematig te werken
en daarom precies wanneer je de kaart brengt, het bestek neerlegt en de zout– en
pepervaatjes weg haalt.
Je communiceert goed en duidelijk met collega’s en de keuken, zo weet iedereen
hoe het met de gasten is, wel zo makkelijk! Als er ruimte voor is maak je
natuurlijk ook een gezellige babbel met de gasten aan tafel en weet ze van alles
over de stad te vertellen.
Een lach is moeilijk van je gezicht te vegen, dat vinden mensen zo leuk aan jou!
Heb je de juiste instelling? Dan kunnen wij je de rest ook leren!

Werken bij Luden
Gevestigd aan de Spuistraat in Amsterdam met een kaart waar voor ieder wat wils op staat.
Een internationaal grand cafe waar iedereen welkom is. Of je nu komt voor een kop koffie, een borrel met of zonder
hapje, een snelle maaltijd of een uitgebreid menu, bij ons is alles mogelijk. Luden heeft een centrale ligging en
een prettige atmosfeer. Dit maakt het ook een gewilde plek voor groepsdiners. De sfeer is gemoedelijk en informeel.

Het is dus vanzelfsprekend dat...
jij servicegericht bent
je een flexibele instelling hebt
jij oog voor detail hebt

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar:
personeel@meyerbeheer.nl
Tav:
Jaap de Kort

Jij klaarstaat voor de gast
Je een gezellige en vlotte babbel hebt
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