
 

Medewerker bediening parttime 

Voor ons restaurant aan in Elst zijn we op zoek naar gedreven en enthousiaste medewerkers 

voor de bediening. Enthousiasme voor horeca staat op  nummer 1 van ons wensenlijstje. Als 

visitekaartje van ons bedrijf heb je natuurlijk een representatieve uitstraling en ga je voor 

service met een 10+. Je bent dienstverlenend naar gasten en collega’s. Je staat op de 

werkvloer waar alles gebeurt. 

Je taken bestaan onder andere uit het ontvangen van de gasten, het opnemen van 

bestellingen en het uitserveren van dranken en gerechten. Maar natuurlijk zorg je bovenal 

voor dat de gast zich thuis voelt. Het kan op sommige momenten erg druk zijn waarbij het 

belangrijk is dat je overzicht kunt houden en kunt werken onder druk. 

Wij vragen: 

• Een gastvrije servicegerichte instelling 

• Je bent bereid om alles aan te pakken en bent zeker niet tevreden met een 

gemiddelde prestatie 

• Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk 

• Je bent representatief - goedlachs - spontaan - flexibel 

• Ervaring is een pré maar leergierigheid belangrijker! 

• Je bent een teamplayer en pro actief 

• Je bent minimaal 18 jaar (in verband met de werktijden) 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

Wij bieden: 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden 

• Flexibele werktijden 

• Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is 

• Een team met leuke en gemotiveerde collega’s 

• Een marktconform salaris 

Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan en hou je van hard werken in een gemotiveerd en 

gezellig team, dan is deze functie iets voor jou. Ben je per direct 1 of meerdere dagen 

beschikbaar en heb je geen probleem met het werken in de avonduren en in het weekend, 

solliciteer dan snel! 

info@restaurantdeklomp.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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