Vacatures
Wij zijn apetrots op onze medewerkers, maar vanwege
aanhoudende drukte staan we momenteel op de uitkijk naar
nieuwe enthousiaste talenten. Wij bieden jou een energieke
werkplek met leuke collega’s waar volop ruimte is om je te
ontplooien en verder te groeien in jouw vakgebied.
Mocht je interesse hebben om te werken op de mooiste locatie
van Zwijndrecht in een ‘hands-on’ team en ben je ook een
absolute teamplayer met de drive om het onze gasten naar de
zin te maken? Dan zijn we op zoek naar jou!
Bedieningsmedewerker: Je bent verantwoordelijk voor het
gastvrij ontvangen van gasten in ons restaurant of in
één van de partyzalen, neemt bestellingen op, serveert
de lekkerste dranken en gerechten, daarnaast ben je
samen met het team verantwoordelijk voor alle
voorbereidingen en het op- en afruimen na afloop. Dit
betreft een parttime functie.
Foodrunner: Een mooie opstap naar bedieningsmedewerker
als je nog geen ervaring hebt in de horeca. Je bent
tenminste 16 jaar en bent ervoor verantwoordelijk dat
gasten tijdig en op een professionele manier hun
maaltijd geserveerd krijgen. Daarnaast verricht je
werkzaamheden in de geautomatiseerde spoelkeuken. Tevens
ondersteun je de bedieningsbrigade bij het
opdekken/schoonmaken/klaarzetten van de zalen. Je werkt
onder leiding van een vaste kracht en je werkt samen met
andere oproepkrachten. Een prima
combineren met je opleiding.
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Keukenhulp: Je hebt affiniteit met koken en staat open
om nieuwe dingen te leren, je staat onder leiding van de
chef-kok. Je verricht mise-en-place werkzaamheden voor
zowel het a la carte restaurant als voor partijen.
Daarnaast ondersteun je het keukenteam tijdens de
uitgifte.

BOL Stagiaires bediening niveau 2/3/4: Je staat onder
leiding van de vaste medewerkers in de bediening. Je
wordt opgeleid tot het verrichten van mise-en-place
werkzaamheden voor zowel het a la carte restaurant als
voor partijen. Daarnaast ondersteun je het
bedieningsteam tijdens lunch en diner in het restaurant
en tijdens de partijen.
Beschik jij over kwaliteit en collegialiteit, maar
vooral enthousiasme? Mail ons dan of stuur een brief.
Voeg een pasfoto van jezelf bij.
Vermeld in je sollicitatie:
Naam en adresgegevens
Telefoonnummer
Geboortedatum
Hobby
Positieve en negatieve eigenschappen
Eventuele vooropleiding
Eventuele werkervaring
Functie waar je naar solliciteert
Keuken
Bediening
Foodrunner
Tijden waarop je kunt werken
Tijden waarop je niet kunt werken
Overtuig ons van jouw kwaliteiten, waarom moeten wij
juist JOU aannemen?

Ons adres:
Het Develpaviljoen
t.a.v. afdeling personeelszaken
Parklaan 1
3335 LM Zwijndrecht
info@develpaviljoen.nl

