Functieomschrijving Allround F&B employee
bij de dames van de Jonge SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE 1) WERKEN IN HET
MOOISTE PLEKJE VAN NEDERLAND? FULLTIME GENIETEN IN GIETHOORN!
ONZE (INTERNATIONALE) GASTEN ZOEKEN ALLROUND GASTHEER OF DAME MET PASSIE VOOR ETEN
& DRINKEN
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.
Het team van de dames legt de lat graag hoog als het gaat om vakbekwaamheid, gastvrijheid en
kennis over de (natuurlijke) omgeving. Je serveert de gast pure gerechten met verse & biologische
producten in een informele internationale sfeer, met oog voor detail..
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 aanpakker met ervaring in een soortgelijke functie, je hebt commercieel inzicht en
hebt oog voor gasten. Je kunt goed Nederlands, Engels, Duits of Frans en Chinees is een pré. Je hebt
bij voorkeur een MBO-opleiding voltooid met kennis over Hospitality, Food&Beverage / Catering,
allergenen diploma, wijn-, drankenkennis en sociale hygiëne is een pré. Je bent bereid om
drankenkennis op te doen en extra trainingen en opleidingen te volgen.
Het voorbereiden van de bediening. Dat houdt onder andere in:
het verzorgen van mise en place, zoals dekken/klaarmaken van tafels, klaarleggen van bestek
en tafellinnen e.d..
Beheren van de gebruiks- en verbruiksvoorraad en de materialen voor het ‘werken aan
de tafel’.
Signaleren van verwachte tekortkomingen en gebreken, zodat de voortgang van de
gastenservice niet in gevaar komt.
Assisteren bij de opbouw van zaal, restaurant, op locatie en terras (recepties, diners, feesten
en vergaderingen).
Ondersteunen bij afwaswerkzaamheden.

Het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de bediening:
-

Opnemen van bestellingen, toelichting van menudelen c.q. bij drank- en menukeuze.
Raadplegen van de leidinggevende of de keuken bij uitzonderlijke wensen van gasten.
Doorgeven van bestellingen aan de keuken of buffet, toelichten van de specifieke wensen.
Zo nodig zelf klaarmaken van eenvoudige bestellingen.
Serveren van bestellingen en verrichten van bereidingshandelingen aan tafel.
Bedienen tijdens recepties, feesten en vergaderingen.
Buffet klaarzetten.

Het verrichten van kassa- en verantwoordingswerkzaamheden:
-

Controleren, afdragen en verantwoorden van ontvangen gelden.
Opmaken van rekeningen en afrekenen met gasten.
Aannemen/noteren van tafelreserveringen

WAT BIEDEN WIJ
Een afwisselende baan als allround bedieningsmedewerker vol vrijheid en creativiteit in een
inspirerend en enthousiast team. Mede doordat wij met mooie producten en een enthousiast team
werken, is er altijd genoeg uitdaging en bedrijvigheid! 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.

