Bedieningsmedewerker va 17 jaar min. 24 uur pw
Heb je een tussenjaar of ben je schoolverlater en zoek je een leuke (tĳdelĳke)
baan? Solliciteer dan bĳ Nielz!

Het bedrĳf
Al 18 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
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.

De functie
Als medewerker bediening zorg je er samen met je collega’s voor dat de
verwachtingen van onze gasten elke keer worden overtroffen. Je bent multifunctioneel
inzetbaar, waardoor je bĳvoorbeeld de ene dag barwerkzaamheden uitvoert en tĳdens
je volgende dienst een catering op locatie verzorgt. Wĳ werken tĳdens de
verschillende diensten met duidelĳke taken. Je zorgt er op elk moment van de dag
voor dat de zaak er tiptop bĳ staat. Ons terras telt zo’n 250 zitplaatsen en samen met
de ruimtes binnen kunnen wĳ meer dan 450 gasten tegelĳk bedienen, het is op veel
momenten dus hard werken!

Wat vragen wĳ?
- Je bent sociaal en hebt een positieve instelling;
- Je bent een echte teamplayer, zorgvuldig en stressbestendig;
- Je bent enthousiast en bereid om, wanneer nodig, een stap extra te doen;
- Je bent minimaal 17 jaar oud en je bent minimaal 3 diensten per week
doordeweeks en weekenden beschikbaar. Het gaat om de avonden en ook
overdag van maandag t/m zondag. (De werktĳden zullen voornamelĳk doordeweeks
overdag zĳn.)
- Je bent betrokken bĳ de organisatie en je hebt een passie voor horeca.
- Je kan mee blèren met de quilty pleasures ;);)

Wat bieden wĳ?
- Een jong, dynamisch en gezellig team, kortom… lot’s of fun!;
- Een duidelĳk rooster- en planningsysteem.
- De mogelĳkheid jezelf te ontwikkelen en door te groeien in een professioneel
bedrĳf;
- Duidelĳkheid en een gestructureerde organisatie;

Geïnteresseerd?
Zie jĳ jezelf al werken bĳ Nielz cafe / restaurant, aarzel niet en solliciteer! Solliciteer
dan via het formulier op onze website: www.nielz.nl en misschien word jĳ onze
nieuwe collega. Mocht je nog vragen hebben over deze functie neem dan contact op
met Lisanne Laarhuis via 0546-815777.
We zien ernaar uit je te ontmoeten!

