Horeca Vacature van: Moio Beach
Locatie:

Vlamingpolderweg 3, 4506 HZ Cadzand

Type horeca bedrijf:

Strandrestaurant

Dienstverband:

Fulltime/Parttime/weekend- en vakantiekrachten

Vacature parttime medewerker bediening Moio Beach
Moio Beach is op zoek naar nieuwe medewerkers bediening die ons team komen versterken.
Benieuwd naar de activiteiten van Moio Beach? Kijk eens op www.moio.nl
Gedurende het gehele jaar, maar met de nadruk op de periode van april tot en met oktober staan er door de week en
tijdens de weekenden veel vriendengroepen, bedrijfsuitjes, vrijgezellenuitjes, en bruiloften op de planning. Tijdens de
zomervakantie (juli-augustus) is het druk met de toeristen die onze regio bezoeken.
Als medewerker bediening zorg je samen met je collega’s dat de gasten een topdag aan het strand beleven. Het rooster
wordt in overleg ingedeeld.
Algemene omschrijving
Als medewerker bediening weet je wat het is om een gast op correcte wijze te bedienen en ben je het visitekaartje van
het bedrijf. Je hebt te maken met een aantal piekmomenten waarop veel mensen voorzien moeten worden van drankjes
en gerechten. Als medewerker bediening moet jij met deze drukte om kunnen gaan en de gasten op vriendelijke wijze
blijven bedienen. Vanzelfsprekend helpen we je hierbij door training op locatie.
Functie-eisen:
• Minimaal 16 jaar oud
• Affiniteit met werken in de horeca
• Zelfstandige werkhouding
• Sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel
• Enthousiaste en representatieve uitstraling
• Horeca ervaring is een pre
Wij bieden:
• Een mooie werkplek aan het strand in Cadzand-Bad
• Een goed salaris
• Interne opleiding
• Leuk, jong team van collega’s
• De mogelijkheid om in je vrije tijd nieuwe sporten te leren zoals Golfsurfen en SUP
Ben jij geïnteresseerd in deze functie en ben je beschikbaar door de week / in de weekenden / in de vakantieperiodes
Reageer dan direct en stuur je CV en Motivatie naar info@moio.nl
Contactpersonen: Ube van der Zee of Marco Scherbeijn

