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Horecamedewerker
Omschrijving
Namens onze opdrachtgever zijn wij voor een vakantiepark in Zeeland op zoek
naar flexibel inzetbare (allround) horecamedewerkers in de zomervakantie (juliaugustus-september). Wegens de versoepeling van de coronamaatregelen mogen
de horecafaciliteiten op de vakantieparken weer op redelijke capaciteit draaien. Om
te zorgen dat de gasten op de diverse vakantieparken een heerlijk diner of een
koude kletser voorgeschoteld krijgen, zijn wij op zoek naar jou!

Hiring organization
Uniqoo

Datum
2 september 2020

Mocht het je leuk lijken om samen met een vriend/vriendin aan de slag te gaan in de
horeca, dan staan wij hiervoor open.

Wat ga je doen?
Op een of meerdere vakantieparken zal jij worden ingezet om te zorgen dat het voor
de gasten aan niets ontbreekt. Dit ga je doen door een of een combinatie van
meerdere van de onderstaande functies te bekleden. De verschillende functies:
Keukenmedewerker
Bartender
Bediening

Wie zoeken wij?
Je bent gedurende de maanden juli, augustus (en september) flexibel
inzetbaar.
Je bent in staat om hard en onder druk te kunnen en willen werken.
Je bent in staat goed samen te kunnen werken met collega’s en klanten
Je bent in staat om gasten representatief te woord te staan.
Je spreekt een aardig woordje over de grens (Engels (eis) & Duits (pré)).

Het bedrijf
Onze opdrachtgever is een ambitieus, gezellig en oer-Hollands bedrijf met
meerdere locaties verdeeld over heel Zeeland. Binnen het bedrijf worden
gastvrijheid en betrokkenheid richting de gasten en de mede-collega’s nagestreefd.
Hierbij is de werksfeer gezellig en zijn de lijntjes kort. Kan jij deze waarden
nastreven? Lees dan snel verder.
Wat krijg je hiervoor terug?
De ideale vakantiebaan.
Je wordt ingezet op een of meerdere locaties in Zeeland.
Werken in een leuk team.
Salaris conform cao recreatie.

Geïnteresseerd?
Ben jij gemotiveerd en heb je interesse in de vacature?
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Mail dan jouw CV en motivatie naar solliciteren@scopepeople.nl t.a.v. Maarten Smit
met als onderwerp “horecamedewerker Zeeland ” en geef hierbij aan wanneer jij
beschikbaar bent of reageer via onze website.
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