Full Time horecamedewerker minimaal 20 uur per week
Functieomschrijving:
Paviljoen Te Werve is volop in beweging. Wij zorgen dagelijks voor de leden van Club Te
Werve. Verder hebben wij een mooi terras aan de Put in Rijswijk en beschikken wij over
diverse ruimtes voor o.a. feesten, partijen, bruiloften enz.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een service gerichte en
stressbestendige:
Medewerker horeca voor minimaal 20 uur in de week.

Wat ga je doen?
In jouw functie ben je o.a. verantwoordelijk voor:
• Leidinggeven aan een team van ongeveer 7 bedieningsmedewerkers
• Coördineren en organiseren van de uitvoering van de werkzaamheden van onze
medewerkers
• Coachen van de medewerkers
• Adhoc oplossen van problemen
• Draaien van sluitdiensten
• Controleren op naleving van de regels omtrent hygiëne en
schoonmaakwerkzaamheden

Wat heb je te bieden?
Om je te mogen verwelkomen in ons team zien wij graag dat je het volgende ter tafel brengt:
• Gastheer of gastvrouw zijn zit in je bloed
• Je hebt een hands-on mentaliteit en probleemoplossend vermogen
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je beschikt over een helikopterview, maar hebt ook oog voor detail
• Je bent een echte teamspeler en neemt je verantwoordelijkheid
• Je bent woonachtig in omgeving Rijswijk / Den Haag
• In bezit van sociale hygiëne of bereidt dat op korte termijn te gaan halen
• In bezit van rijbewijs B
• Kundig met sociale media en computers
• En natuurlijk heb je net als je toekomstige collega’s een passie voor de horeca!

Wat bieden we jou?
Het mes snijdt natuurlijk aan 2 kanten, dus mag je van ons ook wat verwachten:
• Een zelfstandige functie voor minimaal 20 uur per week met ruimte voor eigen
inbreng
• Salaris op basis van kennis en ervaring
• Deelname aan trainingsmogelijkheden
• Doorgroei in functie
• Een geweldig team van collega’s met passie voor het vak
• Mogelijkheid tot sporten op het verenigingsterrein

Klinkt dit alles voor jou als het neusje van de zalm? Lees dan verder!
Wat mag je verwachten van ons?
Ons paviljoen geniet grote bekendheid als ideale ontmoetingsplek voor zowel leden van de
vereniging, zakelijke als informele gasten. In een relaxte sfeer genieten zij van een ruime
keuze aan mogelijkheden. We zullen er niet om heen draaien het tempo kan hoog liggen, net
als de lat. Wij willen er alles aan doen om het onze leden en gasten naar de zin te maken.
Ben je ook bereid dat extra stapje te zetten?

Denk je bij het lezen van deze vacature ‘Bring it on’?
Dan ben jij degene die we zoeken!
Stuur dan je motivatie en cv t.a.v. Arno Leinweber naar info@paviljoentewerve.nl

