
Vacature: Medewerker bediening 
Jij bent hét stralende gezicht van de zaak! Dankzij jou voelen gasten zich welkom en voor jou 
komen ze terug! De gastbeleving van een 7 naar een 10+ tillen, dat is waar jij echt blij van wordt. 
Weet je al hoe je dat gaat aanpakken? En ben je een echte teamplayer, op zoek naar een 
afwisselende, uitdagende baan in een super gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat de functie inhoudt:

 • Je ontvangt de gasten in het restaurant en zorgt ervoor dat ze zich welkom voelen.
 • Je bent hun gastvrouw/heer van de middag of avond en neemt ze mee in hun   
  mooiste gastbeleving van aankomst tot vertrek.
 • Je adviseert ze over het menu, begeleidende dranken, een dessert, waarbij je zo  
  goed mogelijk probeert in te spelen op hun wensen en behoeften.
 • Je brengt de gerechten en dranken aan tafel en controleert of alles naar wens is  
  en/of er behoefte is aan nog een gerecht of drankje.
 • Je checkt of de gast uit gegeten is, vraagt of alles naar wens is geweest en zorgt  
  ervoor dat ze niet te lang naar lege borden zitten te staren. 
 • Je communiceert heel goed met het team. Teamwork makes the dream work!  
  Kun je zelf een vraag van de gast niet beantwoorden? Geen probleem!    
  Breng een collega aan tafel. Heb jij net even meer tijd ergens voor? Help elkaar!  
  En wees niet bang hulp van een collega in te schakelen.

Wat wij vragen:

 • Weinig of geen ervaring in de horeca? Dat maakt niet uit als jij de juiste 
  eigschappen in huis hebt en graag wilt leren! Hoe meer ervaring hoe meer 
  verantwoordelijkheid je al snel gaat krijgen en mensen die rap iets oppikken,   
  blijken ook vaak snel te kunnen doorgroeien. Ieder op zijn eigen tempo.
 • Leergierige mensen, die graag hun productkennis en sociale vaardigheden verder  
  willen ontwikkelen.
 • Een echte teamplayer!
 • Goede communicatieve vaardigheden, die heb je nodig naar de gast en naar je  
  collega’s.
 • Flexibel inzetbaar: minstens 1 vaste weekenddag per week beschikbaar. Daar  
  naast is het fijn als jij extra dagen / avonden inzetbaar bent.
Wat wij bieden:

 • Een leuke, afwisselende, sociale en leerzame baan!
 • Een prachtige werkomgeving aan het water (het uitzicht verveelt nooit!).
 • Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien. 
 • Een goed salaris! Daar bovenop hebben wij een bonussysteem voor elke volgende  
  stap die je neemt binnen het bedrijf.
 • Fantastische personeelsfeesten!
 • Vervoer een probleem? Kaart het even aan! Wij zoeken mee naar een oplossing  
  met carpoolen/ophalen.
 • En het belangrijkste van allemaal: je komt te werken in het gezelligste team van  
  Nederland waar je vrienden voor het leven gaat maken.

Denk jij dat jij de perfecte kandidaat bent voor deze baan? We zijn benieuwd naar je CV en 
motivatiebrief, stuur ze naar jessie@hethoutsemeer.nl. 


