Voor ons hotelrestaurant The Green Room zijn wij op zoek naar een gezellige & gedreven collega voor de functie
medewerker bediening (ook vakantie- en weekendkrachten gezocht)!
Ons cityhotel telt 53 eigentijdse kamers en luxe city lofts. In restaurant The Green Room is er ruimte voor ongeveer 65 zitplaatsen. Daarnaast
beschikken wij over een bibliotheek met workspaces en twee aangrenzende vergaderruimtes.
Het concept van The Green Room
In The Green Room is de hoofdrol voor de groenten en de gerechten kunnen optioneel verrijkt worden met een vlees- of vissuggestie van de
chef. De ingrediënten die de keuken binnenkomen staan dicht bij de natuur. Onbewerkte, zuivere producten met een korte lijn naar de bron.
Focus op huisgemaakt en waar kan biologisch met zoveel mogelijk gebruik van het hele product. Er wordt zoveel mogelijk met
streekproducten gewerkt en de menukaart wisselt om de 4 weken. Op onze drankenkaart vindt je o.a. huisgemaakte limonades, hippe
cocktails, wijnen van Wijnkoperij Juste uit Middelburg en lokaal gebrouwen bieren. Onze koffiebonen worden gebrand door Koepoert Koffie
uit Middelburg en we werken met de biologische en duurzame thee van Senza Tea.
Restaurant The Green Room is dagelijks geopend voor ontbijt (7:30 - 11:00 uur) en van woensdag t/m zaterdagavond ook voor diner (17:00 21:00 uur, op vrijdag en zaterdag al vanaf 12:00 uur. Lunch serveren we 7 dagen per week op aanvraag (vaak in combinatie met
vergaderingen).
Functie-omschrijving
Samen met jou willen wij onze gasten een onvergetelijk verblijf bezorgen, een plek van thuiskomen na een lange reis of intensieve werkdag
met The Green Room als huiskamer. We zorgen goed voor onze gasten, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Voor ons betekent dit
service op maat, persoonlijke aandacht en feeding instead of filling.
Als gastheer/gastvrouw bediening maak je het restaurant gereed voor ontbijt, lunch en/of diner, ontvang je de gasten, adviseer je over
gerechten en bijpassende dranken, neem je bestellingen op en serveer je dranken en gerechten uit aan tafel. Kleine bereidingen aan tafel
kunnen hier ook onderdeel van zijn.
Ook zorg jij ervoor dat het de gasten in de vergaderruimtes aan niets ontbreekt. We verwelkomen de gasten, nemen het programma met ze
door en zorgen ervoor dat, in de naastgelegen bibliotheek, de hapjes en drankjes klaarstaan tijdens de pauzes. Ook gasten die de
bibliotheek als workspace gebruiken worden hier voorzien van de nodige versnaperingen. En terwijl de gasten genieten van hun pauze,
lopen wij de zalen even na en vullen we waters e.d. aan waar nodig. Op de rustige momenten worden de vergaderzalen klaargezet in de
juiste setting voor de volgende dag(en) waarop deze gereserveerd zijn.
Waar zijn wij naar op zoek?
Een teamplayer met een open persoonlijkheid die houdt van een opgeruimde en georganiseerde werkplaats en niet in de laatste plaats
graag een praatje maakt met de gast. Ben jij een bevlogen, vakkundige gastheer of gastvrouw en heb je al de nodige ervaring? Dan is dit
mooi meegenomen, maar ook als je nog geen ervaring in de horeca hebt ben je welkom en leren we het je graag!
Naast de Nederlandse taal, spreek je ook aardig Engels (en Duits is een absolute pré!). Werken in wisselende diensten en op feestdagen is
voor jou geen probleem.
Wat het werk bij Cityhotel WOOD zo tof maakt:
Jij op jouw beurt kunt rekenen op een uitdagende werkomgeving waarin jouw talenten, creativiteit en nieuwe ideeën tot hun recht komen. Je
helpt immers om een gloednieuw hotel op te bouwen, en daar hebben we ieders kunde hard voor nodig! Ook zorgen we voor een fijne
werksfeer. Die leer je natuurlijk pas echt kennen als je aan de slag gaat… maar denk alvast aan een hecht team, gezonde
personeelsmaaltijden, leidinggevenden die voor jouw ideeën openstaan, en flexibiliteit waar dat nodig is.
Ook niet onbelangrijk:
Goed salaris
Gezellig en hecht team
Baan met zekerheid voor de lange termijn
Werk je op basis van vaste uren? Overuren worden gecompenseerd, we werken met een tijd-voor-tijd systeem. Bij een flexibel contract
worden overuren direct met het salaris uitbetaald.
Pas jij in dit profiel en ben je per direct of op korte termijn beschikbaar?
Stuur dan je CV en korte motivatie naar manager@cityhotelwood.nl t.a.v. Eva van de Parel.
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