Barmedewerk(st)er
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 barmedewerker bezorg jij je gasten een onvergetelijke ervaring. Behalve de locatie en
de kwaliteit van het eten en drinken komen de gasten ook voor jouw gastvrijheid en
service.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bereiden en serveren van onze dranken.
Daarnaast zorg je dat de bar er representatief uit ziet en dat gasten zich welkom voelen.
Je vult de barvoorraad aan en maakt aan het eind van de avond de bar schoon. Gezien het
dynamische karakter van ’t Veeruus, ben je als barmedewerk(st)er ook inzetbaar als
foodrunner en/of medewerker bediening.
Wie zoeken wij?
Je hebt ervaring als barmedewerker en kennis van, of tenminste interesse in, wijnen en
bieren. Je bent zeer stressbestendig en houdt altijd het hoofd koel, ook wanneer je in notime alle gasten op ons grote terras van een drankje moet voorzien. Je hebt een flexibele,
gastvrije instelling en vindt het geen probleem om ook eens als foodrunner of in de
bediening te werken. Je bent met name in de avonduren beschikbaar.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een eerlijk salaris
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 een 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 en motivatie) of vraag naar info@tveeruus.nl

