Horecamedewerker Loungebar
Voor het hoogseizoen 2019 (juni t/m augustus) zoeken wij horecamedewerkers
voor de loungebar van ons vakantieparc de Witte Vennen te Oostrum.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 18 jaar
Horeca-ervaring is een pré
Duitse basiskennis
Je weet wat gastvrijheid betekent
Communicatief vaardig, je houdt van een praatje
Je bent representatief, enthousiast en verantwoordelijk
Je bent flexibel inzetbaar gedurende de week en weekend met wisselende
werktijden (tot max. ongeveer 23.00 uur)

Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor de bediening van onze gasten op het terras en in
het loungecafé. Tevens zorg je ervoor dat het terras en de loungebar er op en top
uitzien.
Tijdens (grote) activiteiten in de lounge of op het terras zorg jij er samen met
andere collega’s voor dat de gasten niets te kort komen.
Incidenteel, als de receptie gesloten is, ben jij het aanspreekpunt voor de gasten.
Door jouw servicegerichtheid en flexibiliteit weet jij onze gasten keer op keer
aangenaam en op een positieve manier te verrassen.

Solliciteren:
Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 15-3-19 een motivatiebrief met

CV
naar info@wittevennen.nl t.a.v. Alex Boeringa en/of Nadja Buyssen. Wij laten
dan z.s.m. iets van ons horen.

Teamleider Horeca
Voor verschillende afdelingen op ons vakantiepark zijn wij op zoek naar een
teamleider HORECA voor het aansturen van ons team. Als teamleider is het
jouw verantwoordelijkheid dat onze (dag) gasten een unieke beleving hebben.
Je moet kunnen omgaan met verantwoordelijkheden, leidinggevende kwaliteiten
bezitten en hebt hospitality hoog in het vaandel staan.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 21 jaar
Horeca-ervaring is een pré
Ervaring met de uitvoer van de Haccp richtlijnen
Duitse basiskennis
In het bezit van een SVH diploma of bereid deze z.s.m. te halen
Communicatief vaardig, je houdt van een praatje
Je bent representatief, enthousiast en verantwoordelijk
Je hebt een flexibele instelling qua werktijden en werkdagen, weekenden
en vakanties

Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van het team op 3 verschillende locaties. Naast dat je operationeel meewerkt met de dagelijkse werkzaamheden
ben je verantwoordelijk in je rol als teamleider voor een positieve werksfeer en
werkt eventuele nieuwe medewerkers in. Bovendien houdt je de targets goed in
de gaten en zorg je ervoor dat de mutatielijst aan het einde van de dag goed is
ingevuld. Incidenteel, als de receptie gesloten is, ben jij het aanspreekpunt voor
de gasten.

Wat hebben wij te bieden:
Een contract op basis van gemiddeld 35 uur per week voor de duur van het seizoen (april - oktober 2019) met kans op verlenging van een jaar.
Salaris varieert, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 2049 en
€ 2496 bruto per maand op basis van 38 uur per week.

Solliciteren:
Ben je enthousiast en durf je de uitdaging aan? Stuur dan uiterlijk vóór 10 maart
2019 een motivatiebrief en CV naar info@wittevennen.nl t.a.v. Alex Boeringa
en/of Nadja Buyssen. Wij laten dan z.s.m. iets van ons horen.

Vakantiehulpen voor strandpaviljoen/frituur
Voor het hoogseizoen 2019 (juni t/m augustus) zoeken wij nog enkele
zelfstandige, enthousiaste vakantiekrachten.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 17 jaar
Horeca-en of verkoopervaring is een pré
Duitse basiskennis
Je weet wat gastvrijheid betekent
Communicatief vaardig, je houdt van een praatje
Je bent representatief, enthousiast en verantwoordelijk
Je bent flexibel inzetbaar gedurende de week(enden) met wisselende
werktijden

Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor de bediening van onze gasten in de frituur en op
het terras van het strandpaviljoen. Tevens houd je een oogje in het zeil in en
rond het strandbad en zorgt dat alles er op en top uitziet.
Door jouw servicegerichtheid en flexibiliteit weet jij onze gasten keer op keer
aangenaam en op een positieve manier te verrassen.

Solliciteren:
Enthousiast geworden? Stuur dan een korte motivatiebrief met CV naar
info@wittevennen.nl t.a.v. Alex Boeringa en/of Nadja Buyssen. Wij laten dan
z.s.m. iets van ons horen.

