Gezocht: Bedieningsmedewerker (16 - 38 uur)
VandeStreek Oudegracht zoekt vanaf eind oktober naar bedienend
personeel voor onze nieuwe locatie in het centrum van Utrecht!
In deze functie kom je te werken op de vetste plek aan de
Oudegracht, waarbij onze smakelijke brouwsels centraal staan.
Rondom onze bieren wordt een shared dining concept gemaakt,
waarbij bieren worden geserveerd met bijpassende gerechten. Aan
het pand op de Oudegracht worden over de twee verdiepingen
twee werelden gecreëerd. Boven wordt de zaak ingericht als een
modern bruin café, waarbij de focus zal liggen op proeverijen en
borrelplanken. Beneden in onze iconische werfkelder bouwen we
een underground streetstyle look in de stijl van vandeStreek zoals
je die kent van onze designs op de bieren. Dit gedeelte beneden zal
zich meer richten op het pairen van gerechten met bier en
functioneert dus met name als een restaurant.
Met dit concept zullen het merk en de bieren van vandeStreek nog
meer tot leven komen en daar willen wij jou graag in meenemen.
Het starttraject zal beginnen bij het proeflokaal, zodat wij jou alles
kunnen leren over ons merk, onze bieren en natuurlijk het
brouwproces. Dit zodat jij deze kennis kan overdragen naar de
gasten en hen mee kan nemen in de vandeStreek-experience.
Functie-eisen:
- Liefde voor of interesse in craftbier
- Gastgericht
- Kwaliteitsgericht
- Eigen initiatief
- Leergierig
- Horeca-ervaring is een pré maar niet vereist
Taken
- Onze gasten gastvrij ontvangen
- Enthousiasmeren van onze gasten
- Bieradvies geven
- Netjes en schoon met eten en bier werken
Wat bieden wij:
- Een unieke functie in een dynamisch & jong team
- Doorgroeimogelijkheden
- Marktcomfort salaris
- Het lekkerste bier

Ben jij op zoek naar een unieke horeca uitdaging en wil je meer
leren over de beste craft-bieren in een jong en ambitieus team?
Stuur dan een mail naar oudegracht@vandestreek-bier.nl t.a.v.
Lukas Ausems of bel naar +31 6 42306573.

