HOSTESS/ HOST
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Host(ess) voor ons team. Ervaring is een pré, maar je
gastvrije houding en leergierigheid vinden we belangrijker. Je voorkomen en
omgangsmanieren met gasten geven dan ook de doorslag. De werkdagen zijn van woensdag
t/m zaterdag. Twee dagen is zeker mogelijk!

Als Host(ess) heb jij als eerste contact met onze gasten, hun Milú ervaring begint dus bij jou.
Iedere gast direct begroeten wanneer hij/zij aankomt, het gevoel geven dat hij/zij van harte
welkom is en het snel en adequaat helpen van gasten zijn essentieel voor een goed begin.
Het hostingteam is niet alleen verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, maar zij
begeleiden de gasten ook naar hun tafel, zorgen ervoor dat de gasten snel een drankje
geserveerd krijgen, beheren de reserveringen en communiceren verzoeken en andere
relevante informatie met het bedieningsteam.

Het is aan jou om het de gasten niet alleen naar hun zin te maken, maar om zelfs hun
verwachtingen te overtreffen. Samen met jouw collega’s weet jij geweldige service en
kwaliteit te combineren om de gast die onvergetelijke ervaring te bezorgen!
Wat we van je vragen:

•

Ervaring in een soortgelijke functie is een preé;

•

Flexibiliteit: geen 9 tot 5 mentaliteit en bereid om weekenddiensten te draaien;

•

Goed in Nederlands & Engels in woord en geschrift.

•

Gastvrij en gastgericht bent;

•

Een hands-on mentaliteit hebt;

•

Gemotiveerd en leergierig bent;

•

Een team player bent met uitstekende sociale vaardigheden;

•

Stressbestendig bent.

Wat wij jou bieden:

• Je kunt aan de slag als ZZP’er, part-timer en full-timer
• Fooi
• Een gezellig team met leuke collega's;
• Volop groeimogelijkheden;
• Gezellige borrels & activiteiten;
• Interne en externe trainingen;
• Flexibele werktijden van woensdag t/m zaterdag. Aantal uren en dagen in overleg.

Zie jij jezelf al helemaal lopen bij Milú en heb je zin om deel uit te maken van
ons leuke team? Stuur dan je cv & motivatie naar personeel@restaurantmilu.nl.

