Horecatopper - bediening
IJzeren Man Strandhuys & Strandpaviljoen
Strandhuys - Het Strandhuys is een sfeervolle strandlocatie om te borrelen, lunchen, dineren en relaxen met een heerlijk
terras aan het strand van recreatieplas de IJzeren Man in Vught. Het IJzeren Man Strandhuys is in mei 2014 geopend en is
een jong en groeiend bedrijf. Er wordt gewerkt vanuit een open keuken en op de kaart staan diverse lunches, diners en
strandfood. Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven.
Strandpaviljoen - Het Strandpaviljoen is een unieke strandlocatie voor onder andere: bruiloften, diners, zakelijke
bijeenkomsten, recepties, condoleances en bedrijfsfeesten en is ook gelegen aan recreatieplas de IJzeren Man in Vught,
direct tussen het Strandhuys en het Strandbad.

Om het seizoen knallend in te gaan zijn we nog op zoek naar horecatoppers voor in de bediening. Beschik jij
over horeca ervaring, is het jouw passie om onze gasten een onvergetelijke dag te bezorgen én heb je zin om
ons team dit zomerseizoen te versterken?
Ben jij
✓ Minimaal 15-20 uur per week beschikbaar vanaf nu of uiterlijk juni 2017.
✓ Maximaal 14 dagen op vakantie gedurende de zomervakantie.
✓ Competent in het lopen met dienbladen (of bereid dit te leren).
✓ Vaardig in het inspelen op wensen en vragen van de gasten.
✓ Gastvrij, representatief en flexibel.
✓ Stressbestendig en verantwoordelijk, ook bij extreme drukte.
✓ Minimaal 17 jaar oud.
Vacature
✓ Medewerker bediening | fulltime of parttime.
Werkzaamheden
✓ Het bedienen van gasten in ons restaurant, op het terras en bij feesten
en partijen (opnemen, serveren, afrekenen van de bestellingen en
afruimen).
✓ Verrichten van werkzaamheden ter voorbereiding van de bediening
zoals het opdekken van tafels, indelen van reserveringen, bijvullen
van de (dranken)voorraad en het klaarzetten van het terras.
✓ Daarnaast zorg je ervoor dat de werkruimte volgens de gestelde
normen wordt schoongemaakt en achtergelaten.
Ervaring
✓ Ervaring in de horeca vereist.
IJzeren Man Vught biedt
✓ Afwisselende job.
✓ Interne opleiding.
✓ Doorgroeimogelijkheden.
✓ Een gemoedelijke werkomgeving.
✓ Gezellige, hardwerkende collega’s.
✓ Een goed salaris.
Wil je reageren op deze vacature?
Spreekt deze functie je aan en vind jij het leuk om in een jong en groeiend bedrijf werkzaam te zijn? Vul dan het
sollicitatieformulier in (klik op de link). Vervolgens ontvangen we graag jouw CV via d.soeterings@ijzerenman.nl.
Wie weet word je uitgenodigd voor een gesprek en ben jij binnenkort werkzaam binnen ons team.
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