BEN JIJ

D E LE U K E R D
DIE ALT IJ D K L AAR
STA AT M E T E E N
LE UK E LAC 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

MEDEW E RKE R BE DI EN I N G
Een werkdag bij La Colline...
Jouw dag kan ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds beginnen. De uren vliegen voorbij, net als de kopjes koffie,
biertjes en de lekkerste gerechten uit de keuken die jij naar de gasten brengt. Je bent dus vooral druk met het
dragen van dienbladen. Maar no worries, ook zonder ervaring heb je dat zo geleerd! Je hoeft je vandaag geen
zorgen te maken over wat je aan wil trekken, onze hippe bedrijfskleding hangt fris en schoon voor je klaar. Goede
schoenen zijn wel handig, want je maakt op een dag heel wat stappen! Wat het zo leuk maakt om hier te werken?
Je collega’s natuurlijk :-) Maar ook de afwisseling, alles wat je nog kunt leren, het contact met gasten én het lekkere
gevoel dat je krijgt na een dag hard knallen. Na zo’n drukke dag kom je tot rust terwijl je samen met je collega’s de
laatste ronde inschenkt, namelijk die van jullie zelf aan onze eigen bar!

JIJ
•
•
•
•
•
•

hebt misschien nog niet zoveel ervaring, maar gaat de uitdaging graag aan;
krijgt gratis fitness, spierballen gegarandeerd;
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

