F&B RUNNER
Wat heb je

Wat krijg je

Zin om de horeca te (leren) werken

Werk tussen 18.00uur en max 23.00uur

Frisse representatieve uitstraling en houding

Iedere week uitbetaald

Een team mentaliteit en flexibele instelling

Vaste rooster afspraken
Leuk, divers team en goede werksfeer
Mogelijkheid tot doorgroei naar medewerker bediening

DIT GA JE DOEN

Zonder jou komen er geen drankjes en gerechten naar tafel, een belangrijke job
dus!
Je zorgt voor het schoon- en netjes houden van de tafels en het restaurant . Je
maakt wanneer nodig de drankjes, maar zal ze in ieder geval serveren. Jij loopt
lekker heel de zaak door van de bar naar de keuken en natuurlijk naar de gasten.
Jij serveert de gerechten en zorgt ook weer dat deze, als de gasten klaar zijn, ook
weer netjes weggehaald worden. Je leert alle gerechten kennen en brengt ze met
een glimlach naar tafel, je zegt als vanzelfsprekend “eetsmakelijk” en vraagt bij
het afruimen of het “naar wens was”.
Een lach is moeilijk van je gezicht te vegen, dat vinden mensen zo leuk aan jou!
Heb je de juiste instelling, maar nog niet eerder met een dienblad gelopen of
gewerkt in de horeca? Dat kunnen wij je allemaal 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 werken in de horeca wel ziet zitten
jij de handen uit de mouwen steekt

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar:
info@ludenamsterdam.nl
Tav:
Jaap de Kort

je een gezellige en vlotte babbel hebt
je op vaste en/of op flexibele beschikbaar bent
(min. 1 dag per week/weekend)
je minimaal 16 jaar bent
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