
Allround medewerker(s) voor horeca en recreatie 

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. Met een team van ongeveer 50 parttimers en twaalf vaste 
medewerkers, meerdere vergader- en feestzalen, meer dan 15 activiteiten en 30 hectare terrein is Boerderij De 
Boerinn een speler van formaat in zowel de zakelijke als recreatieve evenementenbranche.

Wat ga je doen?

Je werkt in teamverband aan een onvergetelijke dag voor onze gasten. Als medewerker van Boerderij De 
Boerinn voer je één of meer van de volgende werkzaamheden uit: 

-  Begeleiden en opstarten van groepsactiviteiten zoals poldersporten, kano en klompengolf
-  Je biedt allerlei facilitaire ondersteuning: ruimtes klaarzetten en opruimen, knallen in de vaat, barbecueën 
voor de gast en meer
-  Je helpt in de keuken bij de voorbereiding van buffeten en werkt mee achter de bar

Pas je in dit plaatje?

-   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 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
-   We zijn flexibel ingesteld, maar verwachten wel een ruime beschikbaarheid in de weekenden met een 
minimale beschikbaarheid van 4 weekenddagen in de 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 kansen krijgt om je te ontwikkelen
-   Werken in een team van betrokken en enthousiaste collega’s
-   Arbeidsvoorwaarden volgens de horeca cao, schaal afhankelijk van leeftijd en ervaring

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