BEDIENINGSMEDEWERKERS OPROEPBASIS:
Bedrijfsinformatie Omnivents & Watergoed
Wij organiseren bijeenkomsten en evenementen in de ruimste zin van het woord op
een van de mooiste locaties van Gelderland. Aan het water gelegen is Watergoed de
evenementenlocatie voor events, vergaderingen en feesten. Naast de zakelijke markt
bedienen we ook de particuliere markt met onder andere vele vrijgezellenfeesten,
familiebijeenkomsten, bruiloften en kinderfeestjes. Buiten de groepsevenementen om
is Watergoed het gehele jaar open als restaurant en strandclub.
Als horeca medewerker ben je multifunctioneel inzetbaar op alle onderdelen van de
horeca. Je valt onder de directe verantwoordelijkheid van de
assistent horecamanager. Watergoed is een uitstekende leerschool voor zowel
zelfstandige horeca medewerkers als horeca stagiaires. Je krijgt veel vrijheid en
verantwoordelijkheid en vanwege de grote verscheidenheid aan evenementen doe je
ruime ervaring op. Daarnaast ben je als werknemer van Watergoed flexibel wat
betreft je beschikbaarheid en niet bang voor lange dagen. Watergoed heeft
gastvrijheid hoog in het vaandel staan en is daarom ook op zoek naar medewerkers
die weten wat het inhoudt om mensen een goed gevoel te geven en net dat beetje
extra beleving mee kunnen geven aan onze gasten.

Persoonskenmerken:
Gastvrij | behulpzaam | energiek | zelfstandig | vrolijk | betrouwbaar | oog voor detail |
flexibele opstelling | houd niet van stilzitten |

Taken:
- Gasten ontvangen en placeren
- Aannemen van reserveringen
- Bar werkzaamheden
- Mooie koffies maken
- Opnemen van bestellingen
- Omgaan met het kassa systeem en handcomputer
- Het de gasten naar de zin maken
- Het brengen van de borden en drankjes naar de gasten
- Het afruimen van borden en glazen
- Afrekenen met de gasten
- Schoonmaak werkzaamheden
- Opgeruimde werkomgeving voor en achter de schermen realiseren

Reageren?
Met het oog op de ligging van onze locatie is het nuttig om over eigen vervoer
te beschikken (OV is beperkt).
Word jij enthousiast van bovenstaande en heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Mail
dan naar werken@watergoed.nl
Je ontvangt binnen 2 weken een antwoord.

