Horeca Medewerker - Thermen Bad Nieuweschans
In ons Resort bevinden zich naast het Thermaalbad "Brasserie Bubbels" en in de saunatuin "de Saunalodge".
Hier serveren wij diverse gerechten zoals (maaltijd)salades, lunchgerechten en warme gerechten. Onze
keuken kenmerkt zich door een moderne wijze van koken, met extra aandacht voor gezonde elementen als
groenten en kruiden, wij werken veelvuldig met regionale en biologische producten.
Als medewerker bediening ben je werkzaam in zowel "de Saunalodge" als "Brasserie Bubbels". Wil jij eraan
bijdragen om iedere gast een fijne ontspannen dag te bezorgen? Dan ben jij degene die wij zoeken voor een
baan als medewerker bediening.
Een bezoek aan Thermen Bad Nieuweschans betekent genieten in een natuurlijke omgeving van ultieme
ontspanning in sauna's, de weldadige thermaalbaden en heerlijke behandelingen, maar ook uitgebreid
relaxen in de sfeervolle rustruimtes en genieten van heerlijk gezond eten in één van onze restaurants.
Een bezoek aan Thermen Bad Nieuweschans moet diepe indruk maken. Door de wellness die onze gasten
er beleven maar zeker ook door de gastvrijheid die zij mogen ervaren. Is het inspelen op de wensen van jouw
gasten je tweede natuur? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
je gaat werken in een ambitieus familiebedrijf met een ontspannen karakter. Het
mooist is dat je bij ons alle ruimte krijgt voor eigen ideeën en inbreng!
een salaris conform Horeca CAO, met prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
leuke kortingsacties m.b.t. onze eigen producten, waaronder toegang tot de sauna's
en thermaalbaden en genieten van onze eigen professionele keuken tegen zeer
aantrekkelijk prijzen.
Arbeidsvoorwaarden pensioenopbouw vanaf 21 jaar bij pensioenfonds Horeca&Catering
een tegemoetkoming in de reiskosten
representatieve bedrijfskleding
we vinden het belangrijk dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je ruimte hebt om te
groeien én door te groeien. Daarom bieden we binnen onze eigen Academy een
uitgebreid pakket aan opleidingsmogelijkheden en interne trainingen.
wij hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé!
ervaring in een horecabedrijf.
een afgeronde horeca opleiding is een pré.
Wat voor kandidaat goede mondelinge beheersing van de Nederlandse en Duitse taal.
wordt gezocht
een gastvriendelijke en gastgerichte instelling.
een flexibele instelling die beschikbaar is op wisselende dagen, zowel overdag als 's
avonds, in het weekend en op feestdagen.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 24 uur / 32 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 31-05-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)
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Afeer - Amanda Moed
Afeer
Grootte:
Adres:

101-500 medewerkers
Garst 1
9673 AA Winschoten

Telefoonnummer: 0620431256
E-mailadres:
amanda.moed@afeer.nl

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Amanda Moed
Telefoonnummer: 0620431256
E-mailadres:
amanda.moed@afeer.nl
Gewenste
▪ Telefonisch
sollicitatiewijze: ▪ Via e-mail
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