Bij Tafelberg in Blaricum kan je 7 dagen per week, van 9.00 tot 24.00 uur terecht voor een ontbijt,
heerlijke koffie, lunch, een borrel of diner. Drink- en eetgelegenheid Tafelberg is gevestigd op een
unieke locatie aan de Tafelbergerheide in Blaricum. Vooral in de weekeinden wordt Tafelberg
drukbezocht, is het de hele dag een gezellige ontmoetingsplek voor vrienden en familie.
Tafelberg is op zoek naar een ervaren en gemotiveerde barman/vrouw. Zeker op zaterdag en zondag
is de bar bij Tafelberg de spil van het bedrijf. Dus maak jij de beste koffie? Ben jij stressbestendig?
Hou je van een uitdaging? En bezorg jij met liefde de gasten een unieke beleving? Solliciteer dan
vandaag nog!
De vacature vraagt om een gemotiveerde, energieke kracht met passie voor het horeca vak.
Functie-eisen






Minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Je hebt positieve energie, je helpt andere graag en hard werken met veel plezier zijn voor jou
geen vreemde eigenschappen
Je bent stressbestendig
Je bent gastgericht
Communicatief vaardig en sociaal ingesteld

Uitkomsten









Ondersteund in het borgen van kwaliteit in service en gastbeleving
Voert operationele taken uit met ondersteuning van de manager(s)
Houdt overzicht op de wachttijden van de dranken en de structuur in de bar
Is gastvrij naar zowel gast als collega
Kan ‘upsellen’ zonder de gastvrijheid uit het oog te verliezen
Communiceert tijdens het werk professioneel met gast, collega en leidinggevende
Neemt verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling doormiddel van deelname
aan de Het Horeca Kantoor Academy
De introductie E-learning en 12 stappen trainingen zijn voltooid binnen de proeftijd

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je de mogelijkheid om te ontplooien in een veelzijdige, dynamisch bedrijf. Tafelberg is
onderdeel van Het Horeca Kantoor, een jong, professioneel en hard groeiende hospitality organisatie
met meerdere locaties in en rondom Amsterdam. We bieden een werkomgeving waar eigen initiatief
beloond wordt met oneindig veel doorgroeimogelijkheden.

En nu?
Graag ontvangen we jouw cv en motivatie, je ontvangt van ons een bevestiging van ontvangst. Zodra
jouw sollicitatie in behandeling is genomen nemen we contact met je op voor een persoonlijk
gesprek. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

