Medewerker spoelkeuken (PT/oproepkracht)
Ben jij diegene die op zoek is naar een verantwoordelijke bijbaan?

Het bedrijf
Al 15 jaar zijn wij een begrip in Almelo en omstreken. Wekelijks ontvangen wij
duizenden gasten die komen genieten van een heerlijke lunch, een diner of van een
kopje koffie met gebak. Bij ons worden vele feesten en partijen georganiseerd en
daarnaast kunnen gasten gebruikmaken van Nielz cafe / restaurant als
vergaderlocatie. Tevens verzorgen wij catering bij gasten thuis of bij bedrijven. Onder
aanvoering van eigenaar Niels Mulder en zijn leidinggevende team werken er ruim 90
medewerkers aan een optimale beleving voor onze gasten. Onze missie is het
samenbrengen van kwaliteit en gastvrijheid.

Het team
Het spoelkeukenteam bestaat op dit moment uit 12 medewerkers die dringend op
zoek zijn naar nieuwe en leuke collega’s. Het team staat onder leiding van één van
de twee sous-chefs.

De functie
Als medewerker in onze spoelkeuken zorg je ervoor dat de vuile vaat zorgvuldig
wordt gereinigd en bovendien op de juiste plaats terecht komt, zodat onze gasten
weer kunnen eten van schoon servies. Je werkt tijdens je dienst samen met één of
twee collega’s, zodat er ook tijd is om pauze te nemen en bijvoorbeeld je Instagram
account te checken of je vrienden via Snapchat te laten weten dat je na schooltijd
druk aan het werk bent. Begin 2018 wordt de spoelkeuken compleet gerenoveerd en
kan je werken met de nieuwste machines om het werk makkelijker te maken. Jouw
input is hiervoor erg belangrijk. Denk dus met ons mee!

Wat vragen wij?
 Je bent een echte teamplayer en stressbestendig;
 Je bent enthousiast en niet bang om de handen uit de mouwen te steken;
 Je bent zorgvuldig en houdt van opruimen en schoonmaken;

 Je bent minimaal 18 jaar oud en je bent minimaal 2 diensten per week
beschikbaar. In een horecabedrijf is het gebruikelijk om ’s avonds, in het weekend en
op feestdagen te werken;
 Je bent betrokken bij de organisatie en je hebt een passie voor horeca.

Wat bieden wij?
 Een jong, dynamisch en gezellig team;
 Een duidelijk rooster- en planningsysteem, waarbij wij zoveel mogelijk rekening
kunnen houden met sport en school (dit kun je zelf allemaal aangeven in het rooster);
 Afwisselend ochtend-, dag- en avonddiensten waarbij in de regel je werk erop zit
voor 23.00 uur (wij houden rekening met de arbeidstijdenwet, waardoor je ook
vroeger klaar kunt zijn);
 De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en door te groeien in een professioneel
bedrijf;
 Duidelijkheid en een gestructureerde organisatie;
 Voldoende pauze na een schooldag, zodat er ook tijd is om je Instagram account
te checken of snel een Snapchat te versturen naar je vrienden;
 Aantrekkelijke extra’s zoals personeelskortingen en -borrels en natuurlijk
fantastische collega’s.

Geïnteresseerd?
Zie jij jezelf al werken bij Nielz cafe / restaurant, aarzel niet en solliciteer! Vul het
sollicitatieformulier in op onze website www.nielz.nl en misschien word jij onze
nieuwe collega. Mocht je nog vragen hebben over deze functie neem dan vooral
contact op met Simone Adry via simone@nielz.nl
We zien ernaar uit je te ontmoeten!

