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Voel je jezelf op en top thuis in een luxueuze omgeving en versta je het
horecavak als geen ander? Is die glimlach niet van je gezicht te toveren
wanneer jij ervoor zorgt dat de gasten het naar hun zin hebben? Ben je altijd
in voor een praatje, oprecht geïnteresseerd en voorzie jij elke gastervaring
van een beetje extra confetti? Voor Coffee & Cocktailbar COCO zijn wij op
zoek naar een:
Medewerker Bediening (voor overdag)
Een geweldig ontbijt in de Regentenkamer, de perfecte kop koffie of een
overheerlijke lunch op het terras. Een drankje in onze stijlvolle bar, een
afternoon tea waar je “U” tegen zegt, of onze andere trots: de High Sea… Bij
bar COCO kan het allemaal! Hierdoor is geen dag hetzelfde en dat vind je
heerlijk. Jij bent een van de redenen dat onze gasten terugkomen en weet
hun verwachtingen keer op keer weer te overtreffen.
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 n dranken en gerechten;
Toepassen van up-selling en cross-selling technieken;
Het zorgvuldig en met kwaliteit serveren van bestellingen;
De gasten informeren, hen op weg helpen en het doen van
aanbevelingen;
Inspelen op de behoeftes van de gast;
Uithalen, debrasseren, schoonmaken en indekken van tafels;
Afrekenen met gasten en 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;
Het constateren van onvolkomenheden en deze succesvol aanpakken;
Jij zorgt dat de hygiëne – en veiligheidsnormen worden toegepast en
gerespecteerd;
Verzorgen van de mise en place.

Dit verwachten wij van jou
Je spreekt in ieder geval vloeiend Nederlands en Engels. Wij zouden het
fantastisch vinden als je een extra vreemde taal beheerst;
Je houdt het overzicht en communiceert makkelijk met verschillende
teams en karakters;
Je bent representatief en staat voor luxe en kwaliteit;
Je bent opgewekt, sociaal en representatief;
Gastvrijheid heb jij hoog in het vaandel staan;
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 flexibel en overal voor in;
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 houdt ervan mensen te verrassen – door middel van je acties en je
karakter – en van het overtreffen van verwachtingen maak je een sport
Relevante werkervaring of een afgeronde horecaopleiding is een pré, maar
je presentatie en je omgang met de gasten geven de doorslag.

Wat bieden wij je:
Een afwisselende, full time baan – 38 uur – met werkdagen van maandag
tot en met zondag;
Een marktconform salaris in lijn met de Horeca CAO;
De mogelijkheid te werken aan je persoonlijke ontwikkeling d.m.v.
trainingen en cursussen;
Mogelijkheid tot een vast contract;
Een gratis personeelsmaaltijd;
De fooi verdelen we maandelijks over alle medewerkers;
Jij ontvangt personeelskorting bij hotels en restaurants binnen de Relais
& Châteaux familie wereldwijd.
Solliciteer snel via het sollicitatieformulier en wie weet spreken we elkaar
binnenkort!

