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Stroomt de gastvrijheid bij jou door de aderen en houd jij er van om gasten een 
prettig, warm thuisgevoel te geven? Wij zoeken een bevlogen gastheer of gastvrouw 
met leidinggevende capaciteiten voor ons restaurant The Green Room!

Cityhotel Wood telt 53 eigentijdse kamers, luxe suites en city lofts. In restaurant The Green Room is er ruimte voor ongeveer 65 zitplaatsen
en het hotel beschikt tevens over een bibliotheek met 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 4-8 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.

Home away from home experience @WOOD
Samen met jou willen wij de gasten van WOOD 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.

Natuurlijk zorgen wij daarbij ook goed voor ons team. Want staan voor elkaar en staan voor de zaak? Dat komt op hetzelfde neer bij WOOD.
In ons hotel maken we er iets moois van, de stevig gewortelde vakmensen met jaren werkervaring samen met de groene blaadjes. Want als
de gasten genieten, genieten wij mee. En andersom.

Jouw takenpakket
Om dit te bereiken hebben wij jouw hulp als eerste medewerker bediening hard nodig. Wij zoeken een collega die van aanpakken houdt, van
nature graag andere mensen helpt, altijd kansen ziet om te groeien en niet bang is om mee te denken en input te leveren om samen een
mooi concept neer te zetten. Zo lever je ook een waardevolle inbreng bij de drank/wijn/koffiekaart en houdt je samen met ons de voorraad
voor het restaurant en de banqueting op peil. 

Als eerste medewerker coach, motiveer en stimuleer jij het bedieningsteam om de beste gastheer of gastvrouw in zichzelf naar boven te
halen. Hierbij kunnen zij rekenen op jouw begeleiding, aansturing, positieve feedback en hulp waar nodig. Lastige situaties weet jij om te
buigen naar iets positiefs en ook met klachten en calamiteiten weet jij wel raad.

Je draait daarbij actief mee 'op de vloer' als gastheer of gastvrouw en zal gasten ontvangen, bedienen, service bieden en voorzien van
informatie en advies aangaande gerechten en/of (bijpassende) dranken. Het gereed maken van de ruimtes voor ontbijt, lunch, diner een
vergadering of andere activiteit horen daar ook bij. 

The Green Room is 7 dagen per week geopend voor ontbijt en 4 dagen voor lunch & diner (van woensdag t/m zaterdag). 

Waar zijn wij naar op zoek?
Een bevlogen gastheer of gastvrouw met de nodige ervaring en leidinggevende capaciteiten. Iemand die met ons meedenkt en het beste uit
het team en het concept naar boven weet te halen. Je houdt van aanpakken, hard werken en een afwisselende baan, waarbij de beleving van
de gast centraal staat. 

Naast de Nederlandse taal, spreek je ook aardig Engels en Duits. 
Ben je in het bezit van een geldig BHV certificaat, Sociale Hygiene- en leermeerster diploma? Dan is dit zeker een pré. 
Werken in wisselende diensten, weekenden 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.
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:
- Een passend salaris 
- Pensioenopbouw vanaf 21 jaar
- 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband) en opbouw vakantiegeld
- Jaarcontract met zicht op vaste aanstelling
- Overuren worden gecompenseerd, we werken met een tijd-voor-tijd systeem. 

Word jij onze nieuwe collega?
Neem dan contact op met Eva van de Parel en stuur je motivatie en CV mee, via manager@cityhotelwood.nl. 


