BEN JIJ

D E S TR A L E NDE
DIE Z O R G T DAT
ALL E S F R IS E N
STR A LE N D WO R DT?

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

INTERI E U RV E R Z O RG ER
Een werkdag bij La Colline...
Jouw werkdag begint lekker vroeg in de ochtend. Tegen de tijd dat we open gaan, ben jij al klaar en heb je nog
de hele dag voor je om andere leuke dingen te doen! Jij zorgt ervoor dat alles weer fris en stralend wordt zodat
onze gasten kunnen genieten in een schone zaak. Daarnaast maak je samen met je collega het terras klaar zodat
de eerste gasten lekker kunnen plaatsnemen. Een van je andere taken is de was, niet alleen de poetsdoeken maar
ook de bedrijfskleding valt onder jouw takenpakket. Zo kun je na je werk, onder het genot van een kopje koffie,
trots toekijken hoe mooi jouw collega’s erbij lopen in hun stralende outfit!

J IJ
•
•
•
•
•
•

houdt ervan om de boel weer te laten stralen;
snapt dat vroeg beginnen nodig is;
kunt altijd een lach op je gezicht toveren;
bent niet vies van hard werken;
zit niet graag stil, ziet werk liggen en pakt dit op;
snapt dat werken in 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;
hebben een gezellige personeelsvereniging waar jij lid van kunt worden;
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

