Hotel Meneer Van Eijck is gelegen op de Rosepdreef te midden van de Oisterwijkse
bossen. Wanneer je bij Meneer Van Eijck binnenstapt, zal jij je meteen thuis voelen!
Zie jij jezelf al lopen in onze witte Meneer van Eijck blouse met een leren sloof en
een heerlijk gerecht in je handen? De gasten met een lach te verwelkomen en ze te
voorzien van een heerlijke en ontspannen tijd bij Meneer van Eijck. Of kun je niet
wachten om bij de leuke feestavond van de bruiloft die dit weekend gepland staat te
werken? Van het inchecken van hotelgasten tot het serveren van pannenkoeken aan
de kleintjes tot het blad lopen bij een bruiloft. Je maakt het allemaal mee als je
onderdeel wordt van ons gezellige team! Doordat Meneer van Eijck 364 dagen
geopend is van 's ochtendsvroeg tot 's avonds laat zijn er ruime werktijd
mogelijkheden! En na elke werkdag sluiten we gezamenlijk af met een heerlijk
drankje.
In de rol als floormanager stuur je het bedieningsteam aan en coach je je collega's
zodat het beste in hun naar boven komt. Je hebt kennis van gastvrijheid en horeca
en dit wil je graag overbrengen op je collega's. Naast het aansturen heb je ook oog
voor detail en ben je het aanspreekpunt voor gasten en collega's.
Meneer van Eijck is een gewilde trouwlocatie en jaarlijks verzorgen wij zo'n 45
bruiloften. Samen met onze eventplanner ben je verantwoordelijk dat het bruidspaar
hun mooiste dag beleefd.
Kort de werkzaamheden samengevat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het aansturen van het team
Lichte administratieve ondersteuning
Actief meedenken en uitwerken van verbeterpunten
Gastvrij ontvangen van onze gasten
Gezellige babbel maken met zowel je collega’s als je gasten
Het inchecken van de net aangekomen hotelgasten
Het opnemen van bestellingen en het uitserveren daarvan
Handen uit de mouwen steken om het restaurant/terras om te bouwen voor
de bruiloft en/of partij
Aanspreekpunt bij feesten, bruiloften en partijen

Maar wat zoeken wij?
•
•
•
•
•

Gezellig en vriendelijk persoon dat ons team komt aanvullen
Horeca-ervaring is gewenst!
Flexibiliteit
Een goede uiterlijke verzorging vinden wij en onze gasten erg prettig
Helicopter-vieuw

En het belangrijkste, wat bieden we jou?!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid 32-38u contract
Na 1 jaar een vast contract
Uiteraard wat iedereen biedt, goed salaris boven conform horeca CAO en 8%
vakantietoeslag.
Je gezin profiteert ook mee want jij mag ze 20% korting geven als je bij ons
komt eten.
Leuke collega’s en leuke teamuitjes
Uiteraard wordt de fooi eerlijk verdeeld
Mooie set bedrijfskleding
Geniet tijdens je pauze van het heerlijke eten van de chef
Ben je leergierig? Laat het ons weten!

Denk je dat ons team nog beter wordt als jij er onderdeel van bent, en ben je opzoek
naar die 2e of 3e stap in je horeca carrière? Solliciteer dan direct en mail naar
milou@meneervaneijck.nl of bel naar 013-5282314

