VACATURE
MEDEWERKER BEDIENING
Standplaats: Nijmegen

Klaar met thuiszitten? Kom flexwerken bij het mooiste landgoed van Nijmegen.
Als medewerker bediening bezorg jij onze gasten een onvergetelijke dag/avond. Wij
verzorgen veel diners, bruiloften en feesten. Tijdens deze partijen ben je verantwoordelijk
voor het opnemen van bestellingen, het uithalen en serveren van dranken en gerechten of
sta je achter de bar. Je bent het visitekaartje van Landgoed Brakkesteyn en ziet elke dag als
een mooie kans om samen met je team de verwachtingen van de gasten te overtreffen.
Je zal werkzaam zijn in het Landhuis of het Koetshuis in één van onze prachtige ruimtes voor
vergaderingen, bruiloften en feesten. Landgoed Brakkesteyn is een buitengewone locatie in
hartje Nijmegen. Deze locatie is onderdeel van The Attention Group; een jonge en groeiende
organisatie dat tevens het Muntgebouw Utrecht en Mariënhof Amersfoort exploiteert en al
vele nominaties en awards op hun naam heeft staan.

Wie zoeken wij?






Een enthousiaste collega die van aanpakken weet, gastgerichtheid uitstraalt en
representatief is.
Ervaring is fijn maar als je wilt leren nemen wij de tijd je de kneepjes van het vak te
laten zien.
Je bent als flex-medewerker beschikbaar en flexibel in je werktijden omdat deze vaak
’s avonds en in de weekenden zullen zijn.
Je kunt goed in een team werken en goed overzicht houden.
Iemand met een goede dosis humor.

Wat bieden we jou?







Jaarcontract op oproepbasis met de intentie om deze te verlengen voor onbepaalde
tijd.
Flexibiliteit in het plannen van je werkdagen.
Ieder half jaar hebben wij een teamuitje die je sowieso niet wilt missen! Verhalen over
de vorige edities krijg je te horen bij je sollicitatiegesprek.
Een ontzettend fijne groep collega’s.
Salaris conform de horeca cao en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een omgeving waar eigen initiatief en inbreng worden gewaardeerd en
aangemoedigd.

Zijn wij een match made in heaven?
Zie jij jezelf al werken bij het mooiste landgoed van Nijmegen?
Reageer meteen door je CV en motivatie te sturen naar
personeelszaken@landgoedbrakkesteyn.nl t.a.v. Nele Devillé

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

