ONTBIJT
MEDEWERK(ST)ER

Verkies jij de zonsopgang boven de zonsondergang en ben jij een ochtendmens pur sang? Spring
je altijd met het juiste been uit bed, heb je energie voor 10 en weet je dat ook over te brengen
op je collega’s (ook als ze het ’s morgens misschien iets lastiger hebben dan jij)? Ben je daarnaast
altijd in voor een praatje, oprecht geïnteresseerd en voorzie je elke gastervaring van een beetje
extra confetti? Voor Relais & Châteaux Weeshuis Gouda (WSHS) zijn wij, in aanvulling op ons
team, op zoek naar een:
Ontbijt Medewerk(st)er
Voor ons doet het ontbijt niet onder voor de lunch of het diner. Dus ook ’s morgens
vroeg willen wij onze gasten verrassen en culinair in de watten leggen. En daar ga
jij samen met jouw collega’s voor zorgen!

Dit verwachten we van jou:
• Je spreekt in ieder geval vloeiend Nederlands en Engels. Wij zouden het fantastisch vinden als
je een extra vreemde taal beheerst;
• Ervaring in een vergelijkbaar vijfsterrenhotel is een pre, maar je motivatie geeft uiteindelijk de
doorslag;
• Je voelt je als een vis in het water in een team, maar werkt net zo makkelijk zelfstandig;
• Je bent opgewekt, sociaal en representatief;
• Je bent een echt mensenmens; geïnteresseerd, empathisch en vindingrijk. Volgens jou bestaan
er geen stomme of gekke vragen en dus weet je overal iets op te vinden;
• Je bent overal voor in en houdt van afwisseling;
• Je bent zelfverzekerd en stressvolle situaties ben je makkelijk de baas;
• Je hebt oog voor detail, levert vanzelfsprekend een buitengewone service en dat gaat je
natuurlijk af;
• Je hebt aan één woord of blik genoeg en schiet je collega’s zonder twijfelen te hulp. Ook als ze
daar niet om vragen.
Dit ga je doen:
• Je werkt mee aan een service die op alle vlakken – daaronder vallen onder andere de
presentatie, gastvriendelijkheid, kwaliteit, orde, netheid en huiselijkheid – een dikke tien of hoger
verdient;
• Ervoor zorgen dat elke gast zich meer dan welkom en gezien voelt;
• Opnemen van dranken en ontbijtgerechten;
• Het zorgvuldig en met kwaliteit serveren van bestellingen;
• Uithalen, debarrasseren, schoonmaken en indekken van tafels;
• Registreren van bestellingen op kamernummer;
• Met jouw scherpe oog voor detail en gevoel voor schoonheid en kwaliteit zorg jij dat de
presentatie en decoratie eruit springen;
• Verzorgen van de mise en place. Je draagt dus ook na het ontbijt jouw steentje bij.

Wat bieden wij je:

Oscar Wilde zei ooit: ‘Be yourself, everyone is already taken.’ En dit is precies waar Relais &
Châteaux Weeshuis Gouda voor staat. WSHS is een dynamische plek waar je welkom bent en
dat ook voelt. En waar je genoeg ruimte krijgt jezelf en je talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Wij bieden uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden:
• WSHS maakt onderdeel uit van de waanzinnige hotelcollectie van Relais & Châteaux. Alle
hotels en restaurants die bij Relais & Châteaux zijn aangesloten hebben twee dingen gemeen:

ze leveren een uitstekende kwaliteit en een unieke service. Samen met ons, ga jij deze belofte
ruimschoots waarmaken;
• WSHS Gouda is centraal gelegen in het oude centrum van Gouda op loopafstand van zowel
het Centraal Station als verschillende bushaltes;
• Een unieke, verassende, inspirerende werkomgeving waar verschillende facetten aan bod
komen. En het mooie is, jij bent er vanaf het begin bij betrokken;
• De mogelijkheid te werken aan je persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen en cursussen;
• Een afwisselende baan met werkdagen van maandag tot en met zondag vanaf 07.00 uur.
Voor deze functie bieden we full -en parttime mogelijkheden. Je kunt in je motivatie aangeven
wat jouw voorkeur heeft;
• Een marktconform salaris in lijn met de Horeca CAO.

Ga jij met ons dit sprookje aan? Solliciteer dan snel via het sollicitatieformulier en wie
weet spreken we elkaar binnenkort!

