Medewerker bediening
Wil jij werken op het mooiste terras van Noord – Brabant? Orangerie Mattemburgh is een
restaurant en evenementenlocatie op landgoed Mattemburgh in Hoogerheide. Het hele
jaar door kunnen gasten hier terecht voor culinaire ervaringen, waarbij gebruik gemaakt
wordt van verse producten van het landgoed. Daarnaast is het mogelijk om te trouwen op
het landgoed of een ander evenement te organiseren.
De Functie
Als medewerker bediening ben je het visitekaartje van Orangerie Mattemburgh. Zowel
tijdens evenementen als in het restaurant zorg je voor gastvrije service en zorg je er mede
voor dat gasten met een glimlach huiswaarts gaan. Door jouw oog voor detail en vriendelijke
uitstraling zorg je ervoor dat de gast zich welkom voelt.
Als medewerker bediening:





Ben je gastgericht
Ben je flexibel inzetbaar
Heb je oog voor detail
Creëer je sfeer en beleving

Jouw werkdag
Het is vrijdag 11.30 uur, je stapt op de scooter en komt rond 11.55 uur aan bij de Orangerie.
Om 14.30 uur worden de gasten verwacht voor een bruiloft met 75 daggasten en 200 gasten
voor de feestavond. Daarnaast staan er 40 reserveringen in de agenda voor het restaurant
en zit er nog een klein evenement in de kruidenkamer. Om 12.15 uur start de briefing met
onze operationeel manager. Hij neemt de dagplanning door en geeft aan dat jij vandaag tot
20.00 uur mee draait in het restaurant en daarna gaat helpen bij de feestavond van de
bruiloft. Samen met je collega neem je de lijst met reserveringen door en checkt daarna
samen met de restaurant- of eventmanager of alles in orde is voordat de gasten gaan
arriveren. Het is een drukke lunch en voordat je het weet is het 16.00 uur, samen met je
collega’s eet je even en ga je het restaurant indekken voor het diner. Om 20.00 uur ga je
vervolgens door naar de Wintertuin, waar de avondgasten van de bruiloft bijna gaan
arriveren. Je zorgt ervoor dat de dienbladen met welkomstdrankjes gereed staan en zorgt
ervoor dat de tafels voorzien zijn van de garnituren die de gasten besteld hebben. Om 23.00
uur zit je shift erop. Je draagt het een en ander over aan je collega en meld je af bij de
eventmanager.

Jouw profiel
Onze nieuwe medewerker bediening weet als geen ander hoe hij/zij om moet gaan met de
gasten. Hij/zij creëert een unieke sfeer en beleving die ervoor zorgt dat de gasten graag
terug komen. Je bent spontaan, flexibel en communicatief vaardig. Je bent als medewerker
bediening een ‘echte’ aanpakker en steekt graag je handen uit de mouwen.





Ervaring in de horeca is een pré, heb je geen ervaring, dan is dat geen probleem en
gaan wij ervoor zorgen dat jij jezelf kunt ontwikkelen;
Het is voor jou een uitdaging om met de gasten bezig te zijn en elke dag weer iets
nieuws te leren.
Het is een pré als je de Nederlandse en de Engelse taal goed beheerst;
Je beschikt over eigen vervoer en bent ook wanneer je laat klaar bent in staat thuis te
komen.

Wij bieden
Werken op een fantastisch en inspirerend landgoed, waar elke dag weer anders is. Een leuk
en gezellig team zorgt ervoor dat jij je snel thuis voelt. We vinden het als organisatie
belangrijk dat je uitdagingen blijft vinden en dat jij jezelf kan ontwikkelen, hier investeren we
dan ook in. Wij bieden als bedrijf goede arbeidsvoorwaarden:







Een contract waarbij we in overleg het aantal uur bepalen;
Een marktconform salaris;
8,3% vakantietoeslag;
Reiskostenvergoeding;
25 vakantiedagen op basis van 38 uur;
Minimaal 1 dag vrij met kerst en pasen;

Solliciteren
Ben jij diegene die de gasten met een unieke beleving naar huis laat gaan en herken jij jezelf
in dit profiel? Stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar
info@orangeriemattemburgh.nl. Mocht je vragen hebben over deze vacature, neem dan
contact met ons op via: 0164-660834
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

