Allround medewerker bediening voor ons proeflokaal
vandeStreek bier is per direct opzoek naar een bierfanaat die ons horecateam te komen
versterken. We plannen je in voor minimaal 1 shift in de week.
In deze functie hou jij toezicht of er wel genoeg plezier wordt gemaakt in het proeflokaal. Is er niet
genoeg fun? Zorg dan dat jij die glimlach bezorgt! Jij adviseert de beste bieren, tapt die mooiste
schuimkraag en serveert dit aan tafel.
Een bitterbal of een andere snack? Daar heb jij allang aan gedacht om dat extra stukje gastvrijheid te
geven.
Heb jij een idee hoe het allemaal nog beter kan? Krijg de kans om je ideeën tot leven te brengen!
Doen
−
−
−
−
−

Je denkt mee en ontwikkelt creatieve ideeën om het proeflokaal te optimaliseren
Uitvoeren van evenementen
Je tapt de bieren en serveert de gasten aan tafel
Je bent verantwoordelijk voor een glimlach op het gezicht van onze gasten
Werken in de avond en weekenden is voor jou geen issue

Krijgen
−
−
−
−
−

Een inspirerende omgeving waar veel ruimte is voor zelfstandigheid en initiatief
Het werken met het leukste team!
Geld
Veel bierkennis!
En zelfs een playground onder werktijd!

Kunnen
−
−
−
−
−

Minimaal 18 jaar.
Plezier maken voor jezelf en anderen in je werk!
Een geboren multitasker die ook het overzicht behoudt wanneer het druk is.
Je vind het leuk om nog veel meer over bier te leren dan je al weet
Je weet wat gastvrijheid is

Solliciteren?
Lijkt dit jouw baan te zijn die ik beschreven heb? En ben jij geïnteresseerd en niet alleen in het
drinken van bier?
Stuur jouw motivatie en CV zo snel mogelijk naar Ronald van de Streek; Ronald@vandestreek-bier.nl
zodat jij ook deel mag worden van de vandeStreek bier. Vragen? Schroom niet om te bellen
0627552591
.

