
BEN JIJ ZORGVULDIG MET OOG VOOR DETAIL?

Brasserie La Colline, onderdeel van Jordaans Horeca Bedrijven 

(het leukste – én grootste – horecabedrijf van Oss) zoekt een 

AFWASSER  

Grijp deze unieke kans en reageer!  

La Colline, De Bodega, De Nieuwe Wereld en Het Friethuys vormen samen prachtige horeca in Oss. 

Maak deel uit van een jong en ambitieus team. Je hebt ongeveer 100 collega’s en een bedrijfscultuur 

die je alle kansen biedt.

AFWASSER
Voor deze belangrijke functie zoeken wij jongens of meiden die ons komen helpen om de 

spoelkeuken spik en span te houden. Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat de afwas gedaan 

wordt, de keuken op orde blijft. Je zorgt voor alle vaste schoonmaakwerkzaamheden. Jouw 

inzet is onmisbaar in de schakel tussen de keuken en het restaurant.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
• De gast blij maken is voor jou het belangrijkst;

• Je bent minimaal 15 jaar oud;

• Je bent enthousiast en energiek;

• Je bent netjes en hebt oog voor detail;

• Je wil minimaal 2 diensten in de week werken;

• Je bent flexibel, werken in de avond, weekenden en op feestdagen hoort erbij

WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Uiteraard: salaris;

• Een werkplek op toplocatie, je werkt midden in het bruisende centrum;

• Afwisselend werk in een gezellig team waarmee je na het werk nog kan borrelen 

aan onze eigen bar;

• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling door je aan te sluiten bij onze F&B academy,  

waarbij er ruimte is voor trainingen en creativiteit;

• De lekkerste verse maaltijden tijdens jouw pauze gemaakt in onze eigen keukens;

• De leukste feestjes georganiseerd door onze personeelsvereniging;

• Ruimte voor creativiteit: of je nu een week of een jaar bij ons werkt we staan altijd open 

voor nieuwe initiatieven en ideeën;

• De mogelijkheid om op meerdere locaties te werken;

• Een personeels-app waarmee je altijd toegang hebt tot je rooster,  

ruilverzoeken en vrije dagen.

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Klik op de sollicitatieknop op de webpagina, geef aan op welke vacature je reageert én  

vergeet niet om jouw CV (graag voorzien van een recente foto) te uploaden!


