Hofje van Jongkind

koffie, ontbijt en lunch

Gezocht:
Parttime bedieningmederwerker (m/v)
Koffiebar Hofje van Jongkind zoekt meerdere enthousiaste bedieningsmedewerkers/-sters op
basis van 0 uren contract voor een nieuwe koffiebar in Gouda.
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Koffiebar Hofje van Jongkind opent vanaf medio mei 2018 haar deuren in een prachtig pand in de
Zeugstraat. Hofje van Jongkind is een koffiebar, waar de mensen kunnen ontbijten of lunchen,
maar waar het vooral draait om de koffiebeleving. Hofje van Jongkind brandt zelf haar koffie
achterin de winkel, en zal hierdoor ook de eerste koffiebranderij van Gouda worden.
In deze functie ben je het visitekaartje van ons bedrijf. Jij maakt het verschil of gasten zich
welkom voelen. Je taken bestaan onder andere uit het ontvangen van de gasten, het opnemen
van de bestellingen en het uitserveren van dranken en gerechten. Maar natuurlijk zorg je er
bovenal voor dat de gast zich thuis voelt. Het kan op sommige momenten erg druk zijn het is dan
van belang dat je overzicht kunt houden en kunt werken onder druk. Maar het is een mooie kans
om samen met je team de verwachtingen te kunnen overtreffen.
Wij zoeken iemand die;
- Een leuke bijbaan zoekt naast zijn/haar studie voor 10 à 20 uur per week;
- Zelfstandig, gastvrij, representatief, meedenkend, flexibel, collegiaal, goede persoonlijke
hygiëne,
- Graag met mensen werkt en onze gasten met plezier en enthousiasme ontvangt en ervoor
zorgt dat de gasten zich thuis voelen;
- Minimaal 16 jaar is;
- Flexibel is qua werkdagen;
- Snel kan schakelen op drukke momenten;
- Een teamspeler is, die past in ons enthousiaste en gedreven team;
- Relevante horeca ervaring is een pre, maar geen must. Als je geen ervaring hebt leren we je
graag de kneepjes van het vak
- Constante service en kwaliteit kan garanderen en met ons het Hofje van Jongkind op hoge
kwaliteit wil houden.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Wij bieden;
- Een afwisselende baan in de gezelligste koffiebar van Gouda;
- Gezelligheid in een jong en collegiaal team;
- Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens cao;
- Ruimte voor eigen inbreng en het nemen van verantwoordelijkheden.

Herken je jezelf in deze functie? Je kan een mail sturen waarin jij zelf voorstelt en deze
voorziet van een korte motivatie. Stuur deze mail naar: info@hofjevanjongkind.nl

