Kombuis Het Arsenaal | Bediening

Functie
Tover jij ook graag een glimlach op het gezicht van jouw gasten?
Vind je het fijn om in een leuk team te werken op tijden tot 19.00 uur ’s avonds?
Ben je zowel door de week als in het weekend beschikbaar?
In Het Arsenaal heb je een leuke afwisselende functie in een team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s. Je
zult ingezet worden in de Kombuis, de horeca gelegenheid op de eerste verdieping van Het Arsenaal. We bieden de
gasten daar wat te drinken en kleine gerechten. We maken het graag gezellig.
’s Ochtends bereid je de eenvoudige gerechten voor. Je heet de gasten welkom en bedient ze. Je neemt de
bestellingen op, maakt deze zo nodig zelf klaar, ruimt de tafels af en verricht voorbereidende werkzaamheden, zoals
het klaarmaken van tafels, etc. Ook het controleren, afdragen en verantwoorden van ontvangen gelden behoort tot je
werkzaamheden.

Profiel
We zoeken iemand die met passie en professionaliteit een waardevolle bijdrage zal leveren aan de kwaliteit en
gastvrijheid van De Kombuis Het Arsenaal. Je hebt een flexibele instelling, weet van aanpakken en bent zowel
doordeweeks als in het weekend beschikbaar.
Aantal uren en dagen in overleg.
Functie eisen:
• Je bent representatief en beschikt over goede communicatieve eigenschappen.
• Je bent ondernemend, stressbestendig, betrouwbaar, flexibel en initiatiefrijk.
• Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfstandig, oplossingsgericht en
proactief.
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Duitse taal. Ook in de Engelse taal kun je je goed uitdrukken.
• Je kunt met een kassa-systeem omgaan.
• Je bent fulltime of parttime beschikbaar (werktijden zijn tussen 10.00 – 19.00 uur).
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie.

Wat vragen wij van je:
•
•
•
•
•
•

Plezier en affiniteit met horeca en bereiding van kleine gerechten, je streeft naar kwaliteit;
Gestructureerde en opgeruimde aard;
Bereid om in het weekend te werken;
Stressbestendig;
Mentaliteit van aanpakken;
Piekbelastingen aankunnen.

De Kombuis Het Arsenaal
De Kombuis is onderdeel van Het Arsenaal te Vlissingen, een attractiepark met een piratenavontuur, zeeaquarium en
uitzichttoren. De openingstijden van de Kombuis sluiten aan op die van de dag attractie, welke normaliter tot 19.00 uur
geopend is.
Het Arsenaal is in het toeristisch seizoen alle weekdagen geopend, in het voor en najaar op de woensdagmiddag,
vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. De werktijden zijn overdag van 10.00 tot ca 19.00 uur.
Ben jij een welkome aanvulling in ons team?
Voor meer informatie zie www.arsenaal.com of contacteer Peter Gruber, info@arsenaal.com.
Solliciteren kan via de onderstaande button! Wij zien uit naar jouw brief en CV.

