Bar / Restaurant Medewerk(st)er bij Hof
van Eckberge!
25.000m² Belevingspark met mini ZOO in Eibergen

Hof van Eckberge
Lintveldseweg 1a
7151 NK Eibergen
Tel. (+31)(0)545-461100
www.hofvaneckberge.nl
info@hofvaneckberge.nl

Ben jij op zoek naar een naar een leuke bijbaan? Wij zoeken Bar / Restaurant
Medewerk(st)ers die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. Ben jij het liefst per
direct beschikbaar en ben je bereid om ook ’s avonds en in de weekenden en op feestdagen
te werken? Jouw werkdag bij Hof van Eckberge is nooit hetzelfde! De ene keer sta je achter de bar
en help je de gasten aan de kassa met afrekenen. Of maak je een lekkere kop koffie voor onze
gasten. Het andere moment sta je in het restaurant om de tafels te debarrasseren en onze gasten
van de benodigde informatie te voorzien. Ook kan het voorkomen dat je de gasten instructie geeft
in onze bowling en lasergame. Dit alles doe je met passie en veel enthousiasme. Is deze
afwisselende baan iets voor jou? Solliciteer dan snel en wie weet ben jij straks onderdeel van ons
gezellige (jonge) team!
Wij zijn op zoek naar iemand die:
- Voornamelijk in de weekenden, schoolvakanties en op feestdagen kan werken
- Goed in een team kan werken
- Een flexibele, dienstverlenende en enthousiaste instelling heeft
- Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overhandigen
- Enige ervaring in de horeca is een pré (geen harde vereiste)
Wat bieden wij jou?
- Een leuke bijbaan in een gezellig Team
- Aantrekkelijke werktijden (doorgaans sluit Hof van Eckberge tussen 18:00 en 19:00 uur)
- Afwisselende werkzaamheden
- Een marktconform salaris volgens de horeca cao
- Gratis toegang tot Hof van Eckberge voor je hele gezin (partner, kinderen, ouders,
verzorgers, broertjes en zusjes)
- 150% uitbetaling tijdens Kerst en Pasen
Jouw sollicitatiebrief inclusief C.V. ontvangen wij graag per mail op vacature@hofvaneckberge.nl
t.a.v. Fleur Jissink. Voor meer informatie kun je bellen met Fleur Jissink.
PS: Ken jij iemand die voor deze functie geschikt is? Attendeer hem / haar dan op deze functie!
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