(Ervaren) medewerker bediening (m/v, parttime)
Houd je ervan om andere mensen een fijne dag te bezorgen? Houd je van lekker eten en drinken? Dat is zeer Plezant!
Plezant opent, zodra de horeca weer open mag, opnieuw haar deuren en wil dan het bruisende middelpunt van de
Professorenbuurt in de Korrewegwijk worden. Net buiten het centrum, gelegen aan een fantastisch groen plein, vind je
Plezant; een geweldig kleurrijk en sfeervol restaurant met ruim terras. Op de kaart vind je een fijne combinatie tussen
culinaire gerechten en het chefsmenu, maar ook lekker comfort en zonder teveel gedoe. De kaart wordt vrijwel dagelijks
huis geprint en voorzien van de nieuwe smaken en gerechten, we blijven steeds vernieuwen en houden van compact en
wisselend.
Juni 2021 bestaat Plezant één jaar en dat mag gevierd worden. We zien de toekomst en heropening van de horeca met
volle moed tegemoet en willen graag onze kwaliteit waarborgen en versterken. Maandenlang hebben we geen gasten
mogen ontvangen, maar wel gasten mogen verblijden met afhaalgerechten, menu’s en borrelboxen en dat zien we
voor de toekomst zeker alleen maar mooier worden.
Verantwoordelijkheden
+
+
+

+

Als (ervaren) bedieningsmedewerker wordt best wat van je verwacht. Je hebt enige productkennis qua eten én
drinken en/of je vindt het leuk je hierin te verdiepen.
Je werkt toe naar verantwoordelijkheden zoals openen en sluiten en het aansturen van junior medewerkers
wanneer de eigenaresse niet aanwezig is.
Bij Plezant komen vele aspecten van het werken in een klein team aan bod. Binnen het kleine team worden de
taken verdeeld, maar ook gedeeld. Zo is de zaal, de bar en het terras de voornaamste werkplek in de bediening,
maar ook schoonmaak en een stukje afwas pakken we als bedieningsmedewerkers op.
Als team willen we dat iedereen schittert bij datgene waar hij/zij het beste in is. We proberen elkaar scherp te
houden en te helpen in ontwikkeling zodat iedereen die kracht vindt en kan benutten.

Wat zoeken we in jou?
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Ervaring is niet het allerbelangrijkst, maar wel een pré.
Heb je geen ervaring maar wil je heel graag leren en ben je actief en leergierig, ook dan is er wellicht een plek
in ons team. De volgende punten ga je dan ontwikkelen.
Je kunt overzicht creëren en bewaren.
Je kunt prioriteiten stellen en je tijdspad goed inschatten en bijschaven.
Etiquette toepassen op een relaxte manier en vrijheid blijheid op een nette manier.
Lekker jezelf zijn, niet per se volledig opgetut, maar toch verzorgd en netjes.
Creativiteit en oplossingsgerichtheid: kan iets niet of mag iets niet, wat dan wél!?
Snel lerend: je leert gemakkelijk nieuwe gerechten en nieuwe wijnen toe te lichten. Je vind dit ook leuk en bent
hierin nieuwsgierig.
Teamgevoel: samen staan we sterk, dus moeten we het ook echt samen doen.
Actie en reactie: lekker bezig zijn en niet afwachten maar aanpakken. Zien, proeven, ruiken, horen en doen!
Lekkerbek: je houd van lekker eten en drinken en je vind het leuk om nieuwe dingen te proeven.
Sociaal: in een buurtrestaurant is een stuk herkenning en een enthousiaste instelling belangrijk. Er is ook een
hele sociale functie. Buurtgenoten groeten en op z’n tijd een praatje maken vinden de buurtgenoten, maar wij
als bedieningsmedewerker, erg leuk.

Wat bieden we jou?
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Een leuke werkplek binnen een jong en creatief bedrijf.
Een heerlijke locatie, met betrokken buurtgenoten die graag een praatje met je maken.
Salaris volgens cao. Uiteraard kijken we ook naar jouw wensen en (jaren) ervaring.
Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden
De ruimte om je te ontwikkelen door lekker creatief bezig te zijn, veel te proeven, zowel gerechten als wijnen.
Veel afwisseling van gerechten, waar je ook zelf invloed op kan hebben.

Wat kun je van het werkschema verwachten?
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Functie vanaf april/mei
Voornamelijk avondwerk en weekenden
8 tot 16 uur
Uitbreiding van uren in vakantieperiodes
Meer uren in overleg mogelijk
Op termijn meer vastigheid
Werken op feestdagen

Wat wordt er van je verwacht wat betreft je sollicitatie?
+
+

Enkel sollicitaties voorzien van een relevante motivatiebrief worden in behandeling genomen.
Heb je vaste plannen in je week, zoals sport of sociale verplichtingen, dan graag vermelden in je
sollicitatiebrief.

