
BEDIENINGSHULP OPROEP VANAF 16 JAAR

BEN JĲ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BĲBAAN?

HET BEDRĲF
Al meer dan 18 jaar is Nielz 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. Ook verzorgen wĳ catering
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
Op dit moment hebben we 70 medewerkers in dienst. Waarvan 40 medewerkers in de
bediening.

DE FUNCTIE
Als bedieningshulp ondersteun je het bedieningsteam op verschillende vlakken. In onze
spoelhoek zorg je ervoor dat het vuile glaswerk zorgvuldig wordt gereinigd en bovendien op
de juiste plaats terecht komt, zodat onze gasten weer kunnen genieten van lekkere drankjes uit
schoon glaswerk. Je werkt tĳdens je dienst samen met meerdere 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.

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 16 jaar oud
- Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar, avonden en overdag, Door de week en in
het weekend.

- 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);

- 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;

GEÏNTERESSEERD?
Zie jĳ jezelf al werken bĳ Nielz cafe / restaurant, aarzel niet en solliciteer! Vul het
sollicitatieformulier in op onze website en misschien word jĳ onze nieuwe collega. Mocht je nog
vragen hebben over deze functie neem dan vooral contact op met Lisanne Laarhuis, assistent
bedrĳfsleider 06-27445958. We zien ernaar uit je te ontmoeten!


