Functie :

Medewerker Restaria (24 -32 uur per week) (M/V)

Locatie :

Restaria Raadhuis Wanroij

Contract :

Tijdelijk dienstverband - Parttime

Opleiding :

Middelbare school / LBO / VMBO (NL)

Functiebeschrijving :
Als Medewerker Restaria ben je werkzaam in de Restaria van het Raadhuis. Je bent het visitekaartje
van het bedrijf en biedt een optimale service aan de gasten waarbij je op een gastvrije manier de
gasten het naar hun zin maakt en adviseert waar nodig is. Je beleeft voldoening aan het directe
contact met de gast waarbij je flexibel en breed inzetbaar bent. Je ziet verkoopkansen en weet deze
optimaal te benutten.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:







Opnemen van bestellingen en deze afhandelen. Je rekent af en verricht alle noodzakelijke
kassahandelingen.
Het verrichten van routinematige schoonmaakwerkzaamheden, zoals tafels afruimen en
schoonmaken e.d.
Het beoordelen van het product op kwaliteit en zo nodig maatregelen nemen.
Ideeën aanleveren ten behoeve van de kwaliteitsverbetering, commerciële kansen,
organisatie van de afdeling.
Commercieel inzicht (benutte van verkoopkansen)
Bereidheid om bij te springen in het restaurant en het voorbereiden van feesten en diners.

Functievereisten:
We zijn op zoek naar kandidaten met ambitie om zich verder te ontwikkelen binnen onze organisatie
om gemaakte afspraken te realiseren. Werk jij daarnaast graag met mensen en heb je een passie
voor lekker eten en drinken? Dan is deze baan jou op het lijf geschreven en ben jij degene die wij
zoeken!
Daarnaast heb je een opleiding gevolgd op minimaal LBO / VMBO niveau. Ervaring in de Horeca is
gewenst. Ben jij gastgericht, commercieel en werk je graag team- en servicegericht en ben je flexibel
inzetbaar (zowel doordeweeks als in het weekend). Dan zijn wij op zoek naar jou!
‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak
jeugdwerkloosheid'.’
Ben jij diegene die we zoeken en probeer je altijd het maximale resultaat te behalen en ben je
minimaal 18 jaar?
Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief en cv met pasfoto) o.v.v. medewerker Restaria naar
info@raadhuiswanroij.nl

Raadhuis Wanroij

Dorpsstraat 10 5446AN Wanroij 0485 471115

