WERKEN BIJ NIELZ

BEDIENINGSHULP (OPROEP) VANAF 16 JAAR
Wat ga je doen?
Gasten ontvangen en ze in de watten leggen, dat is wat we bij Nielz het liefste
doen. Doordat jij er voor zorgt dat het vuile glaswerk weer straalt & op de
juiste plek staat, ondersteun jij de bediening bij het laten stralen van onze
gasten! Jouw werkplek is in de spoelkeuken in het restaurant. Je werkt altijd
gezellig samen met een of 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.
Hoe ga je dit aanpakken?
Jouw doorzettingsvermogen en je werkersmentaliteit zorgen ervoor dat je
binnen no-time je draai bij Nielz gevonden hebt!
Jij brengt mee:
·
De juiste mentaliteit! Dat wil zeggen: je bent gemotiveerd, leergierig
en enthousiast.
·
Een beetje drukte kun je best handelen en je bent niet vies van stevig
doorwerken.
·
Ervaring vinden we helemaal niet zo belangrijk. Enthousiasme, motivatie
en een proactieve houding des te meer!
·
Je bent flexibel en hebt er geen problemen mee dat je de ene keer op
zondag werkt en de andere keer bijvoorbeeld op donderdag (minimaal 2
dagen/avonden in de week beschikbaar)
Dit bieden we jou:
Bij Nielz kom je terecht in een bijzonder gezellig en hecht team dat elke dag
vol enthousiasme samen bouwt aan de leukste horecazaak van het Oosten. Wij
zijn niet alleen attent richting onze gasten, maar zeker ook naar onze
medewerkers. Zowel tijdens als na werktijd ben je gegarandeerd van een hoop
Nielz-gezelligheid.
Verder bieden wij je:
- Een passend salaris; - Veel leuke bedrijfsborrels en uitjes; - 25% korting
voor medewerkers & een medebezoeker bij een bezoek aan Nielz; - Een
duidelijk rooster- en planningsysteem, waarbij wij zoveel mogelijk rekening
houden met bijvoorbeeld sportmomenten (dit kun jezelf aangeven in het
rooster); - Een kans om je ambities waar te maken doointerne en externe
opleidingsmogelijkheden; - Aandacht voor gezondheid & vitaliteit van onze
medewerkers; - Keuze uit het soort bedrijfskleding zodat jij zelfverzekerd op
de werkvloer staat.

