Vacature
Bij Slump Catering & Events vieren we al bijna 30 jaar feest! Of dit nou is tijdens een opening, lunch, bruiloft,
evenement of verjaardag, met een persoonlijke touch zorgen wij er voor dat het op elke gewenste locatie een echt
feestje wordt. Onze feestelijke materialen en lekker eten en drinken spelen hier een belangrijke rol in, net als onze
enthousiaste medewerkers. Op dit moment hebben wij de volgende openstaande vacatures en zijn we misschien wel
op zoek naar jou!
Gastheren- en vrouwen (M/V)
Locatiemedewerkers zijn het visitekaartje van onze organisatie. Je bent werkzaam als gastheer of -vrouw tijdens al
onze feesten en partijen. De ene keer serveer je hapjes op een bruiloft en de volgende keer sta je achter de bar op een
bedrijfsfeest. Kortom een hele diverse functie waarbij geen enkele dag gelijk is.
Herken jij jezelf in onderstaande punten?
•

Klantvriendelijk

•

Representatief

•

Flexibele teamplayer

•

Ervaring in de bediening

•

Kennis van producten en hier graag meer over willen leren

•

Communicatief vaardig

•

Absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit en geen bezwaar tegen werken in het weekend

Verantwoordelijkheden:
•

Het serveren van eten en drinken aan gasten

•

Barwerkzaamheden

•

Vragen beantwoorden over de geserveerde producten

•

Inrichten en opruimen van de locatie

Enthousiast?
Stuur dan je motivatie en CV naar:
Slump Catering & Events
t.a.v. Mieke van der Veeken
Het Rister 11
SLUMP CATERING & EVENTS • HET RISTER 11 • 8314 RD • BANT • T 0527 27 43 27 • INFO@WELKOMBIJSLUMP.NL •
WWW.WELKOMBIJSLUMP.NL
• K.V.K. NR. 39038425 • BTW NR. 8154 81 603 B01 • IBAN: NL47 RABO 0386 5335 39 •

8314 RD Bant
Of per e-mail:
mieke@welkombijslump.nl
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