VACATURE – GASTVROUW/GASTHEER

Brasserie 21 uit Assen is per direct op zoek naar een Gastvrouw/Gastheer met veel passie voor het
vak!
Brasserie 21 is een klein restaurant, bijna familiair, waar alles bereid wordt op de Big Green Egg BBQ
en we vooral de nadruk leggen op speciaal bieren als het om de drankjes gaat. Er staat een flexibel
en gezellig jong team. Waar ruimte is voor afwisseling, we uitdagingen met beide handen aanpakken
en we graag je eigen creatieve inbreng zien.
Ben jij een gastvrouw/gastheer die net zijn vleugels wil uit slaan of juist al een meer ervaren persoon
die een mooie carrièreswitch wil maken? Wil je werken in een klein maar o zo leuk en hectische team?
Ben je vriendelijk, gastvrij, kan je jezelf zijn en heb je passie voor het vak? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Overdag of s’avonds gastvrouw/gastheer zijn (evt. wisselend en werktijden in overleg)
Gasten ontvangen tijdens de lunch en/of het diner
Binding aan gaan met onze gasten, het gezicht zijn van overdag en/of de avond!
Afwisselend werken van maandag t/m zaterdag

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau, is een pré
Werkervaring, is een pré
Flexibiliteit, vriendelijkheid en je kan je jezelf zijn
Kwaliteitsgericht, stressbestendig en teamplayer
Bierkennis is een pré

Dit krijg je er voor terug!
•
•
•
•

Een gezellige en vriendelijke werkomgeving, zonder hiërarchie
Parttime/Fulltime contract voor een jaar met de intentie om bij goed functioneren te verlengen
Een reiskostenvergoeding (mits noodzakelijk), 25 vakantiedagen o.b.v. fulltime, 8%
vakantiegeld en een pensioenregeling bij het Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C),
indien en voor zover de verplichtstellings-regeling van toepassing is
Parkeerplaats nabij Brasserie 21 (mits noodzakelijk)

Vragen?
Voor vragen over de functie kan je terecht bij Karin Frankhuizen of Bas van den Heuvel via
0592-769015. Je motivatie en cv ontvangen we graag via de mail maar binnen lopen mag natuurlijk
ook. Op zondag zijn we gesloten. info@brasserie 21.nl

