Functieomschrijving Afwas aanpakker
bij de dames van de Jonge SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE WERKEN IN HET TEAM
VAN DE ONDERNEMER VAN HET JAAR.
ONZE (INTERNATIONALE) GASTEN GENIETEN VAN GLIMMEND BESTEK EN SERVIES, HET TEAM VAN
DE DAMES ZOEKT EEN NIEUWE COLLEGA DIE HOUDT VAN AANPAKKEN.
De dames van de Jonge is een uniek en intiem hotelletje met restaurant, tuinkamer, terras met
kruidentuin en vergaderzalen in Giethoorn, gelegen aan de rand van het oude dorp Giethoorn
omringd door de wetlands van Nationaal Park Weerribben - Wieden.
De dames wordt gerund door een zeer enthousiast team met als slogan:
Gast Rust Opleiden Energie Natuur. Het restaurant is een eerbetoon aan de omgeving en haar
natuurlijke ingrediënten. We hebben een mooie (beperkte) kaart met pure / biologische gerechten
en aandacht voor regionale leveranciers. Daarnaast biedt de dames ook talloze mogelijkheden voor
arrangementen, evenementen, teambuilding, buitenactiviteiten en vergaderfaciliteiten.
Welke ervaring neem je mee?
Je bent een echte aanplakker met ervaring in een soortgelijke functie.

Werkzaamheden
Als afwasser vindt je het een uitdaging om punctueel en vooral met zin alles schoon en netjes te
houden. Je houdt je voornamelijk bezig met het afwassen van serviesgoed, bestek,
keukenhulpmiddelen en het sorteren daarvan. Naast afwas en schoonmaak ben je bereid om
eenvoudige keukenwerkzaamheden uit te voeren. De werktijden in de ochtend variëren van 9:00 uur
t/m 14:00 uur en in de avond van 18:00 uur t/m 23:00 (afhankelijk van de drukte).

Functie eisen medewerker afwas
Je bent een persoon die initiatief toont en houdt van aanpakken. Je bent stressbestendig en je kunt
een hoog werktempo aan. Ook kun je goed omgaan met werkdruk en snelle veranderingen. Je bent
flexibel inzetbaar en je vindt het niet erg om overdag, in de avonden, weekenden en ochtenden te
werken. Je kan zelfstandig werken en je bent fysiek in staat om te bukken, te tillen en te dragen.
Omdat er ook met de keuken en bediening moet worden gecommuniceerd is het goed spreken van
de Nederlandse taal of Engelse taal noodzakelijk.
We zoeken naar een teamplayer die flexibel inzetbaar is en dus ook in het weekend kan werken.
WAT BIEDEN WIJ
Een enthousiast team met een prettige werksfeer. We besteden extra aandacht aan Gieterse
gastvrijheid, duurzaamheid, puurheid en no-nonsense mentaliteit om de verwachtingen van onze
gasten te overtreffen met als motto: ‘Gieterse gastvrijheid met internationale standaarden’.
Een contract met variabele uren (ook in weekenden en avond) en een marktconform salaris
(arbeidsvoorwaarden reglement Horeca).

Stuur je CV en motivatiebrief de dames van de Jonge Hotel – Restaurant, via
info@dedamesvandejonge.nl. Voor algemene informatie kun je terecht op
www.dedamesvandejonge.nl voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met
Gabriella Esselbrugge via 0521-361360.

