
Vacature: Eerste medewerker bediening 
Ben je op zoek naar een afwisselende, gastvrije baan met coördinerende rol op de vloer? Haal jij 
voldoening uit het de gasten naar de zin maken en er tevens voor te zorgen dat het team optimaal 
kan staan ‘shinen’? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Als Eerste Medewerker Bediening ben jij de regelneef op de vloer, zorg je voor de 10+ 
gastbeleving en natuurlijk doe je dat met een grote glimlach, want gastvrijheid zit je in het bloed!

Wat de functie inhoudt:

• Je hebt een helikoterview in ons restaurant en houdt nauw contact met je    
 banqueting-collega’s voor een optimale samenwerking tussen restaurant    
 en events in de naastgelegen zalen.
• Productkennis van onze kaart om zowel de gasten als je collega’s hierover 
 te kunnen informeren en adviseren. 
• Maken, uitvoeren en aanpassen van dagplanning naar verloop van de dag.
• Coachen en opleiden van minder ervaren collega’s. Je bent dus een echte    
 teamplayer!
• Je kunt ook onder druk rustig blijven en het belangrijkste: je hebt de gast   
 beleving op nummer 1 staan. 
• Je kunt het restaurant zelfstandig opstarten en afsluiten.
• Administratieve werkzaamheden, telefoon, mails en vragen via de chat 
 beantwoorden.

Wat wij vragen:

• Minimaal 1 jaar ervaring als Eerste Medewerker Bediening of een vergelijk   
 bare leidinggevende functie binnen de horeca.
• Pre: een diploma van een Horecaopleiding
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
• Een organisatietalent met een flinke dosis flexibiliteit.
• Flexibel inzetbaar: ook in de avonden en in het weekend werken.
• Eigen vervoer en in het bezit van een rijbewijs.

Wat wij bieden:

•  Een leuke, afwisselende en uitdagende baan!
•        Een prachtige werkomgeving aan het water (het uitzicht verveelt nooit!).
•        Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Wij maken jaarlijks    
 budgetten vrij voor persoonlijke ontwikkeling en trainingen en stimuleren    
 dit dus graag!
•        Een goed salaris, dat mee groeit met jouw ontwikkeling binnen ons bedrijf.
•        Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, dat wordt zeer op prijs gesteld!
•        Fantastische personeelsfeesten en een hecht team, dat buiten het werk ook veel   
 gezellige en inspirerende uitjes samen doet.
•        Kortom: je komt te werken op de mooiste plek, met ruimte voor ontwikkeling en eigen  
 initiatief  én in het gezelligste team van Nederland!

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. 


