BEN JIJ

D E VROL I J K ERD
DIE ALT IJ D
K LAAR S TA AT
ME T E E N L AC H ?

Join the club!
JHB bestaat uit
La Colline, De Bodega,
De Nieuwe Wereld en

Het Friethuys. Je hebt
ca. 100 collega’s en een
bedrijfscultuur die je
alle kansen biedt.

Brasserie La Colline, onderdeel van Jordaans Horeca Bedrijven (JHB: het leukste – én
grootste – horecabedrijf van Oss) zoekt een

E ERS T E M E DE W E R K ER B ED I EN I N G
Een werkdag bij La Colline...
Jouw dag begint met het klaarmaken van het restaurant en daarna vliegen de kopjes koffie om je oren, tenminste,
op de dagen dat je vroeg begint. Snelheid is belangrijk, want niemand heeft zin om lang op een bestelling te
wachten. Na de koffiespits is het alweer bijna lunchtijd; even checken of alles nog voldoende aanwezig is, de
tafels weer netjes maken en dan gaan we weer knallen! Je neemt de bestellingen op en houdt in de gaten of
alles soepel verloopt. Als de gasten hebben gegeten en weer vertrokken zijn, kun je even op adem komen en zelf
genieten van een lekkere lunch uit eigen keuken. De avond valt en ondertussen komen de eerste gasten er al aan.
Biertjes worden getapt, de keuken maakt de eerste bestellingen klaar en jij brengt het naar de gasten waarmee
je vaak even een gezellig praatje maakt. Samen met de chef bediening ben jij het aanspreekpunt voor zowel de
gasten als jouw collega’s. De afwisseling van werkzaamheden maakt jouw werkdag helemaal top! Aan het eind van
jouw werkdag is het tijd voor een korte evaluatie en drink je samen met je collega’s gezellig nog een sluitdrankje.

J IJ
•
•
•
•
•
•

houdt ervan om gasten te verrassen met onze mooie gerechten;
weet hoe het werkt in de bediening, jouw polsen zijn al wat getraind;
kunt altijd een lach op je gezicht toveren;
houdt je hoofd koel, ook tijdens onze piekmomenten;
zit niet graag stil, ziet werk liggen en pakt dit op;
snapt dat werken in de avonden, weekenden en op feestdagen erbij hoort.

WI J
•
•
•
•
•
•
•
•
•

betalen elke maand netjes jouw salaris zodat jij leuke dingen kunt doen;
zitten midden in het centrum van Oss, je kunt niet om ons heen;
zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer;
drinken graag na werktijd met elkaar een drankje aan onze eigen bar;
vinden het leuk als jij wil doorgroeien, onze F&B academy helpt je daarbij;
zorgen goed voor jou met een lekkere verse maaltijd uit eigen keuken tijdens je pauze;
hebben een gezellige personeelsvereniging waar jij lid van kunt worden;
doen jouw was: je kleding hangt altijd fris gewassen voor je klaar als je komt werken;
vinden het superleuk als jij bij ons komt werken!

J IJ + W I J =
Solliciteren maar!
Klik op de button; selecteer de juiste vacature en vergeet niet om jouw CV (mét recente foto) te uploaden!

Solliciteren

