Medewerker bediening
Uren in overleg, tot 38 uur per week

’t Veeruus
Restaurant ’t Veeruus bevindt zich in de jachthaven van Kortgene, direct aan het Veerse
Meer. Gezelligheid, heerlijk eten en een prachtig uitzicht maken het restaurant tot een
toplocatie. ’t Veeruus is niet alleen een restaurant, wij hebben op de eerste verdieping ook
nog een bar waar jong en oud samen komt. ’t Veeruus is onderdeel van het groeiende
familiebedrijf Delta Marina met de jachthaven, het service center en een watersportwinkel.

Functieomschrijving
Als medewerker bediening ben jij het eerste aanspreekpunt voor de gast. Je stelt jezelf het
doel om het jouw gasten naar hun zin te maken en hen een onvergetelijke ervaring bij ’t
Veeruus te bezorgen. Behalve de locatie en de kwaliteit van het eten en drinken, komen de
gasten ook (en vooral) voor jou! Je hebt een uitgebreide kennis over de gerechten en
adviseert rondom drank- en menukeuze. Je neemt bestellingen op, serveert dranken en
rekent na afloop af met je gasten. Je stelt jezelf als doel om het jouw gasten naar hun zin te
maken en hen een onvergetelijke ervaring bij ’t Veeruus te bezorgen.

Wie zoeken wij?
Je hebt een perfect gevoel voor service en weet op een enthousiaste en persoonlijke
manier met gasten om te gaan. Je bent enthousiast, collegiaal en flexibel, ook als het gaat
om werktijden. Je bent stressbestendig, ook op drukke momenten, en houdt altijd oog
voor detail. Aantoonbare werkervaring in een restaurantomgeving is gewenst maar geen
natuurlijk vereiste.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een salaris boven CAO
Fijne werksfeer
Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan wij altijd voor open. Of je nu
een week, een maand of een jaar bij ons werkt.
Een baan bij één van de mooiste restaurants met terras in Zeeland

Wil je meer weten over deze functie, heb je vragen of wil je solliciteren? Mail je sollicitatie
(CV motivatie) of vraag naar homeport@deltamarina.nl

