Oproepkracht bediening vanaf 16 jaar
Ben je onze nieuwe barman of -vrouw? Onze nieuwe ster in de bediening. Een topper in
afwassen of geef je liever les aan een groep actieve water of strandsporters. Wat dacht je
ervan om deze (parttime/bijbaan) functies te combineren. Wij zoeken namelijk
multifunctionele parttimers die van alle markten thuis (willen) zijn.
Op het strand, met toffe collega’s en alle mogelijkheden om naast je studie bij te verdienen
in de horeca. Of om bediening te combineren met seizoenswerk als buitensport-instructeur.
Jij kunt de hele zomer op het strand doorbrengen en daar nog je geld mee verdienen ook.
Hoe? Als vakantiekracht bij Moio Beach!
Wat ga je doen?
• Jouw verborgen talenten tonen op een surf op SUPboard
• Overvolle dienbladen over het terras frisbeeën
• Even afkoelen? Dan mag je de koelcel aanvullen
• Het leuke vaste team ondersteunen
• De kok’s moeilijk maken met ingewikkeld gecombineerde bestellingen
• De bordentoren van Pisa-Moio aan de afwas bouwen
Optioneel:
Ben je sportief en lijkt het je leuk om naast je bediending skills, ook als sportinstructeur aan
de slag te gaan bij Moio Beach? Dat is mogelijk! Simone leidt je graag op.
Wie zijn wij?
Je werkt in een restaurant met koks uit verschillende werelddelen. Zij werken doelgericht
aan hoge kwaliteit gerechten. Als medewerker bediening ben je een belangrijke schakel in
het bieden van de juiste ervaring bij de gast. Samen met het vaste team zorg je altijd voor
voldoende voorraad om het proces gaande te houden.
Na een drukke dag nemen we altijd samen een drankje en bespreken we de grappigste en
(minder)leuke momenten van de dag, of koelen we onder de sterrenhemel even af (in zee)
Je komt terecht in een leuk en enthousiast team. We trekken veel met elkaar op, we zijn een
echt hecht team. Waar nodig ondersteunen we elkaar. Is het erg druk in de keuken of
buitensport? Dan duik je even de keuken of het water in.
Wat neem je mee?
Werklust, en een positieve, collegiale houding. De rest leren wij je wel.
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Wat krijg je terug:
• Goed salaris;
• Flexibiliteit. Je geeft zelf aan hoeveel je wilt werken;
• Gratis bedrijfsmaaltijden van restaurantkwaliteit, plus de tijd om rustig te eten;
• Leuke collega’s die houden van lekker eten, sport en strand;
• Geregeld kun je je inschrijven voor outdoor-activiteiten en daarnaast gebruik maken
van ons materieel;
• Gezellige borrels en uitjes;
• Een uitzicht waar je nooit genoeg van krijgt, gezonde zeelucht en overal zand.

Interesse? Solliciteer dan meteen via het contactformulier!
We nemen binnen 2 dagen contact met je op.
Contact
Heb je eerst nog vragen? Neem contact op met Dirk (eigenaar) of Wouter (bedrijfsleider).
Bel, mail of kom langs.
0117-392180
info@moio.nl
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