Allround medewerker(s) voor horeca en recreatie
8 - 38 uur
Boerderij de Boerinn
Boerderij de Boerinn is een unieke locatie midden in de polders van het Groene Hart. Wij ontvangen al onze gasten met
charme en een ongekende gastvrijheid. Dit alles voor een onvergetelijke ervaring op de boerderij. Met een team van 60
parttime, ongeveer 12 fulltime medewerkers en 40 hectare is Boerderij de Boerinn een speler van
formaat voor zowel de zakelijke als recreatieve evenementenbranche.

Wat ga je doen?
Als allround horeca-recreatiemedewerker schitter jij en tover je een glimlach op het gezicht van onze gasten door:
-

Gasten te ontvangen met een grote berg enthousiasme, zodat hun dag gelijk al goed begint
Eenvoudige maar smaakvolle lunch en dinerbuffetten voor te bereiden in de keuken
Het verzorgen van drankjes aan de bar
Het begeleiden van activiteiten zoals bijvoorbeeld kinderfeestjes en poldersporten

Pas je in dit plaatje?
Aanpakkers vanaf 18 jaar, 50+ is ook welkom!
-

Je bent pro-actief ingesteld en neemt graag initiatief
Je bent klantgericht, zorgt graag voor tevreden gasten en haalt er energie uit om extra service te verlenen
Je werkt ordelijk, netjes en je bent kritisch op het werk van jezelf en anderen
Je kunt goed samenwerken, staat open voor meningen en ideeën van anderen en gaat voor een gezamenlijk
resultaat
- Je kunt goed improviseren en denkt in oplossingen
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de horeca
- Je bent minimaal vier weekenddagen en minimaal twee dagdelen doordeweeks beschikbaar per maand

Wat krijg je ervoor terug?
In eerste instantie dus die gave baan als allround horeca-recreatiemedewerker, met veel afwisseling, vrijheid en ruimte
voor initiatief. Maar er is meer:
-

Een werkomgeving waarin je je kunt ontwikkelen
Werken in een team van betrokken en enthousiaste collega’s
Arbeidsvoorwaarden volgens de horeca cao, schaal afhankelijk van leeftijd en ervaring
Een vast aantal uren is bespreekbaar

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur je CV en motivatiebrief naar planning@deboerinn.nl
of bel naar 0348-401200 en vraag naar Bas of Tanja.
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