vacature: Bar/bediening THE mail company
Wij zijn Zaancity Group. Dé Zaanse horecagroep die de afgelopen jaren enorm is
gegroeid en voornemens is dit de komende jaren door te zetten. Met een
professioneel, ervaren maar vooral gezellig team willen wij iedereen in de Zaanstreek
bedienen: van locals tot toeristen. We streven naar de perfecte dienstverlening en
zijn we altijd op zoek naar collega’s die wel houden van een uitdaging. Kom je bij ons
werken? Dan val je onder Zaancity Facilities: de personeelstak van de horecagroep.
Functieprofiel
We zijn op zoek naar een topper voor achter de bar en in de bediening. Bijbaan,
zomerbaan, fulltime: het kan allemaal. Ervaring of geen ervaring, jouw passie voor de
horeca motiveert je om te schijnen in je nieuwe functie. Je bent een team player die
graag wilt leren en niet bang is om initiatief te nemen. Met jouw sprankelende
persoonlijkheid tover je een lach op het gezicht van iedere gast. Jouw levensfase laat
het toe om flexibel te zijn in je werkrooster én om nog na te borrelen met je collega’s.
Functie eisen
• Minimaal 18 jaar;
• Minimaal mbo4 werk- en denkniveau;
• In bezit van sociale hygiëne is een pré;
• Relevante ervaring in een horeca gerelateerde organisatie is een pré;
• Je spreekt en schrijft correct Nederlands, English is a must und Deutsch ist ein
Vorteil;
• Vlotte babbel, assertief karakter;
• Je bent flexibel en eventueel beschikbaar in de avonden en weekenden.
Wij bieden
• Een marktconform salaris wat we berekenen op leeftijd en ervaring;
• Groeimogelijkheden met uitkijk op een vast contract;
• Flexibele werktijden;
• Een gezellig, gepassioneerd team;
• Een zeer interessant bonussysteem.
Deze baan moet ik hebben!
That’s the spirit! Stuur snel je CV en motivatie naar hr@zaancityfacilities.nl en wij
nemen zo snel mogelijk contact met je op.

