Vacature: Veelzijdige horecamedewerker (M/V) met
leidinggevende kwaliteiten (20 - 35 uur)
Ons bedrijf
Natuurpoort van Loon is een familiebedrijf dat al 50 jaar bestaat en waar de
Brabantse gezelligheid voorop staat. De combinatie van manege met horeca,
overnachtingsmogelijkheden en fietsverhuur maakt ons uniek!
Jouw functie:
Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken op de werkvloer: je werkt mee achter de bar,
in de bediening, kunt ook in de keuken het nodige bereiden en verricht schoonmaakwerkzaamheden.
Verder ben je medeverantwoordelijk voor het aansturen van het personeel in de bar/eetcafé met
terras en hotel. Je bent aanspreekpunt voor zowel de gast als de medewerkers en bent aanwezig
tijdens de piekmomenten.
In deze functie ben je mede het gezicht van ons bedrijf en informeer je de gasten welke
mogelijkheden er zijn. Je bent in staat om samen met je team – dat in het hoogseizoen bestaat uit +/15 personen - het je gasten naar de zin te maken. Je signaleert waar het nodig is om verbetering en
vernieuwing door te voeren en kijkt samen met het management hoe je dit kunt realiseren. Je hebt
de drive om steeds een stap verder te gaan.
Verder waak je ervoor dat alles verloopt volgens de richtlijnen van de drank- en horecawet en de
geldende hygiëne-eisen. Daarnaast bewaak je de dagelijkse gang van zaken in en om de horeca en de
handhaving van de kwaliteitszorg. Je houdt de voorraden bij en doet de nodige bestellingen.
Wat zoeken we in jou?
•

Je hebt aantoonbare horeca-ervaring;

•

Je voelt je thuis in de keuken;

•

Je kunt leidinggeven en combineert hierbij mens- en resultaatgerichtheid;

•

Je weet van aanpakken en bent bestand tegen de wisselende werkdruk van een
seizoenbedrijf;

•

Je bent gastgericht;

•

Je bent open, sociaal, stressbestendig, initiatiefrijk, ondernemend en communicatief vaardig;

•

Je bent woonachtig op redelijke reisafstand van Loon op Zand;

Verder vragen wij van jou: flexibiliteit, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bovenal een
enthousiaste instelling. Een must is dat je graag met mensen werkt, dat je de wensen van de gast
altijd bovenaan hebt staan en dat je samen met het team zorgt dat “Van Loon” een tweede thuis
wordt.
Wat hebben we je te bieden?
Een parttimebaan met veel afwisseling en de mogelijkheid om in overleg met het management je
eigen identiteit in het bedrijf tot uiting te laten komen.
Je start per met een tijdelijk contract, met uitzicht op een vaste aanstelling. Afhankelijk van je
kwaliteiten en ervaring bieden we een marktconform salaris.
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur je CV en motivatie naar info@natuurpoortvanloon.nl
o.v.v. sollicitatie

