Gezocht: Horeca topper Noord-Limburg! (m/v) 24 uur p/w.
Voor onze Rendiz Hospitality locaties zijn wij op zoek naar een horeca allrounder die
beschikt over de nodige ervaring, met een echte hands on mentaliteit en oog voor detail.
Ben je daarnaast ook nog gastvrij, heb je een opgewekt karakter en word je gelukkig
wanneer de gasten met een lach naar buiten gaan? Dan is werken in de horeca echt iets
voor jou!
Al onze Rendiz locaties zijn locaties waar mensen met een beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt worden opgeleid en begeleid in het horeca vak. Het is dus van belang dat je
ook onze deelnemers kunt aansturen en begeleiden. Kortom we zoeken een collega die
niet alleen graag in de horeca werkt, maar iemand die ook affiniteit heeft met de zorg.
De werklocatie is nog nader te bepalen maar zal in de regio Noord Limburg zijn. Het
betreft een vacature voor 24 uur in de week. De arbeidsovereenkomst is in eerste
instantie voor bepaalde tijd, met bij gebleken geschiktheid uitzicht op een contract voor
onbepaalde tijd. De horeca cao zal worden toegepast.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

bediening van de gasten;
begeleiding en aansturing van deelnemers;
bevordering/verbetering van de gastbeleving;
bestellingen opnemen, bijverkoop (upselling);
netheid en uitstraling van de locatie: assisteren bij de opbouw en aankleding
van zalen/ruimtes;
kassahandelingen;
diverse schoonmaakwerkzaamheden: op- en afruimen na afloop;
de opening en sluitingshandelingen.

Wij zoeken iemand:
-

Met vakspecifieke kennis en praktijkervaring;
Die flexibel inzetbaar is, dus ook in de weekenden;
Die in staat is om ad-hoc te werken;
Die stressbestendig is en professioneel kan handelen;
Die gastgericht kan denken;
Die communicatief vaardig is;
Die zich met de visie van Rendiz kan verbinden.

Zie jij een uitdaging in deze veelzijdige vacature? Neem dan contact op door je
motivatiebrief en CV te mailen naar Sabrina Hough-Lackner: personeelszaken@rendiz.nl
Zie ook www.rendiz.nl voor verdere toelichting over ons bedrijf.

