VACATURE COLLEGA’S BEDIENING
Wij zoeken nieuwe collega’s voor ons team in de bediening.
Bij Restaurant Milú draait alles om proeven en delen! Naast dat we onze gasten
graag in de watten leggen doen wij dat ook voor ons personeel. Het team van
Milú werkt hard en werkt samen. Dat zie je terug in o.a. het starten van de
avond shift met een ‘family dinner’ verzorgd door ons keukenteam. Daarnaast
borrelen en dineren onze collega’s ook graag in hun vrijetijd bij Milú en dat ook
nog eens met (50%!) korting.
Er is geen betere manier om alle smaken van Milú te ontdekken. Daarnaast
geloven wij erin dat dit de beste manier is om een blij team vol met kennis te
creëren en dat het team het beste ingrediënt is voor een compleet avondje uit
voor onze gasten.
Vind jij de horeca te gek en wil je deel uit willen maken van ons team? Wij
hebben plek voor parttimers en fulltimers, van twee tot vijf dagen in de week.
Ben je opzoek naar meer verantwoordelijkheid of een werkplek waar je kunt
groeien? We denken graag met je mee.
Ervaring in de bediening is wel vereist.

Solliciteer door een mail te sturen naar
personeel@restaurantmilu.nl of loop gezellig langs voor een kopje
koffie.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Verwelkomen van de gasten
Het opnemen van bestellingen
Het maken van dranken
Verantwoordelijkheid over een wijk
Samenwerken
Waarborgen van de service en sfeer

• Onze gasten een onvergetelijke avond/dag bezorgen
Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig kunnen werken
Ervaring in een restaurant
Gastvrijheid staat bovenaan
Oog voor detail
Georganiseerd
Schoon en netjes kunnen werken
Proactieve houding
Communicatief sterk
Klantgericht
Enthousiast
Betrouwbaar
Teamplayer
Punctueel
Flexibel

Wat bieden wij?
• Werkdagen in overleg, vaste dagen mogelijk
• Verantwoordelijkheid
• Parttime contract (ambulant of uren-contract) en fulltime contract
mogelijk
• Diverse cursussen (wijn, bier, koffie en gastvrijheid)
• Leuke en enthousiaste collega’s
• 50% korting op eten en drinken in het restaurant
• Tijdens je shift worden maaltijden verzorgd door het keukenteam
• Jaarlijkse personeelsuitjes
• Doorgroeimogelijkheden

