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Medewerker bediening (0-uren) 
  
Met jouw gedrevenheid en gastvrije manier van communiceren en werken zorg je ervoor dat elke gast zich 
welkom voelt bij Grand Café Groeneveld én kasteel Groeneveld. In de hectiek van de dag blijf jij helder en rustig 
en zorg je ervoor dat het de gasten aan niets ontbreekt. De gasten kunnen op jou rekenen. En je collega’s ook. 
 
Dit is de medewerker bediening die wij zoeken!  
 

Jouw werkdag 
Jij bent, samen met je collega’s, het aanspreekpunt voor de gasten. In het Grand Café én het kasteel voer je 
alle voorkomende bedieningswerkzaamheden uit en verleen je een optimale service aan de gast.  
 
Jouw kwaliteiten 
Dit vinden wij de belangrijkste kwaliteiten van onze nieuwe collega: 

 Je bent loyaal.  

 Je weet van aanpakken en je werkt graag in een team.  

 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je toont graag initiatief.  

 

Jouw team 

Kenmerkend aan het team is het enthousiasme en de betrokkenheid bij de gast en bij elkaar! Samen zetten we 
alles op alles om onze gasten het beste te bieden. 

 

Wat wij vragen 

- Werk ervaring in de horeca is een pré, gastvrijheid een must.  

 
Wat bieden wij 

- Oproep (0-uren) contract.   
- We starten met een jaarcontract met een proeftijd van 1 maand, waarbij we de intentie hebben een 

mooie en lange samenwerking met elkaar aan te gaan. 
- Salaris volgens de horeca cao, afhankelijk van leeftijd en ervaring.    
- Referentiefunctie is medewerker bediening I, functiegroep 2. 
- Standplaats Baarn. 

 
Ja, ik wil deze baan 
Als jij jezelf in deze functie ziet werken, hoor ik graag waarom juist jij de geschikte kandidaat bent.  
Stuur jouw motivatie met CV naar personeelszaken@vineyardcatering.nl 
Vragen? Neem contact op met Marike Dölle op nummer 030 – 303 55 76   
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