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Stagiair(e) leidinggevende bediening/werkvoorbereider bij  
Grand Café en kasteel Groeneveld 

  
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 stagiair(e) die wij zoeken!  
 

Jouw werkdag 
Je werkt samen met je collega’s in het Grand Café en op ons terras. Je geeft leiding aan het team en voert alle 
voorkomende bedieningswerkzaamheden uit. Hierbij verleen je een optimale service aan de gast.  
Ook draai je als leidinggevende mee met cateringpartijen in het kasteel. De werkzaamheden hierbij zijn het 
inrichten van de locatie, opbouwen van buffetten, je zorgt ervoor dat alles aanwezig is en bent het eerste 
aanspreekpunt voor onze gasten.  
 
Door het zelfstandig managen van verschillende bijeenkomsten, maak je je alle aspecten van een 
managementfunctie eigen. Tevens ondersteun je de bedrijfsmanager en assistent bedrijfsmanager in hun 
werkzaamheden. Deze variëren van het sturen op cijfers, het uitvoeren van de dagelijkse administratie, het 
aansturen van het personeel en het meedenken over en –helpen met het behalen van de gestelde doelen.   
Ook ondersteun je verschillende projecten aangaande planning en organisatie, je brengt processen in kaart en 
doet voorstellen om deze processen te verbeteren. 
 
Werkdagen zijn dinsdag tot en met zondag, werktijden tussen 10.00 uur en 22.00 uur. 
 
Jouw kwaliteiten 
Dit vinden wij de belangrijkste kwaliteiten van onze nieuwe collega: 

- Je bent loyaal. 
- Je weet van aanpakken. 
- Je vindt het leuk om in een team te werken en bent goed in staat om zelfstandig te werken, je toont 

graag initiatief. 
- Je werkt nauwkeurig en bent kwaliteitsgericht. 

 

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 
- Gastvrijheid en gastgerichtheid zijn een must. 

 
Wat bieden wij 

- Ingangsdatum in overleg. 
- Stagevergoeding en indien van toepassing huisvestigingskosten- of reiskostenvergoeding.     
- Standplaats Baarn. 

 
Ja, ik wil deze leerplaats 
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   

mailto:info@grandcafegroeneveld.com
mailto:personeelszaken@vineyardcatering.nl

