Medewerker bar & bediening
Een biertje tappen, soepel je bestellingen uitlopen en het terras straktrekken, terwijl je
een groepje gasten vermaakt met een leuk onderonsje. Jij doet het met een big smile,
vol aandacht en een positieve energie. Onze gasten voelen zich door jou bij ons thuis en
tijdens hun volgende bezoek zijn ze blij om je weer te zien. Als je ervaring hebt is dat
fijn, maar voor ons is het geen must. We vinden het leuk om jou de kneepjes van het
vak te leren. Voordat je het weet ga je zo soepeltjes die vloer over dat je zelf een nieuwe
collega inwerkt! Na een drukke, succesvolle dag sluiten jullie als team af met een
drankje om er de volgende dienst weer volle bak tegenaan te gaan.
Wat ga je doen?
Enkele verantwoordelijkheden:
• Je verwelkomt gasten;
• Verleent service met een smile;
• Barwerkzaamheden;
• Serveert drank en eten uit en zorgt dat alles op voorraad blijft;
• Mede dankzij jou is de sfeer voor gasten én collega’s altijd opperbest.
Wie zoeken wij?
• Je bent 16 jaar of ouder;
• Ervaring in de horeca is een pre;
• We kunnen je omschrijven als sociaal en communicatief sterk;
• Je bent een teamspeler die niet bang is om samen met collega’s te knallen;
• Je bent beschikbaar om te werken tussen woensdag en zondag.
In ieder geval 1x in de 2 weken, maar liever zien we je vaker vlammen;
• Als je het leuk vindt dan word je ook ingezet op de vetste festivals op Aquabest.
Wat bieden wij?
• Werken in een jong en hecht team;
• Super flexibiliteit! Je werkt alleen op dagen en tijden die jou uitkomen;
• We geven je trainingen (bier/cocktails/wijn/koffie etc.);
• Ruimte voor het inbrengen van ideeën om onze locatie nog toffer te maken;
• Doorgroeimogelijkheden;
• Marktconform salaris Horeca CAO;
• Plezier en gezelligheid, een zonnige werkomgeving en legendarische sluitborrels.
Word jij gelukkig van het werken in een lekkere vakantievibe?
Hard werken, maar met vrolijke en relaxte mensen om je heen?
Laten we kennismaken!

