
Vind jij het leuk om in een gezellig team de gasten blij te maken? Zie jij drukte als een uitdaging? Houd jij
overzicht op de drukke dagen en weet jij van aanpakken? Van het inchecken van hotelgasten tot het serveren
van de drankjes bij een vriendengroep tot het uitvoeren van jouw eigen idee om Meneer van Eijck naar een
hoger niveau te tillen! Parttime is ook mogelijk! Fijn om te weten dat we ook vooral collega's voor overdag

zoeken ;)
 

Over Meneer van Eijck
Hotel Restaurant Meneer van Eijck is schitterend gelegen in de Oisterwijkse bossen vlakbij Tilburg. Wij zijn een

eigentijds bedrijf met vele mogelijkheden.We bieden fijne collega’s, goede arbeidsomstandigheden en een
gezellige werksfeer! 

 
Wat zoeken wij?

- Gezellig en vriendelijk persoon dat ons team komt aanvullen
- Horeca-ervaring is fijn maar alles valt te leren! 

- Een goede uiterlijke verzorging vinden wij en onze gasten erg prettig
- Zowel fulltime als parttime medewerkers

- Je bent gastvrij en hebt gevoel voor humor
- Je denkt graag mee over de ontwikkeling van het bedrijf 

 
Kort de werkzaamheden samengevat
- 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

- Meewerken bij feesten, bruiloften en partijen
 

Wat kunnen we jouw bieden?
Iedereen wilt natuurlijk lekker verdienen! Daarom hebben wij ons eigen salarisplan dat ver boven de Horeca

CAO ligt.
15 & 16 jaar bieden we een bruto uurloon van €6,-

17 jaar? €7,-
18 jaar? €8,-
19 jaar? €9,-
20 jaar €10,-

Vanaf 21 jaar bieden we een salaris op maat!
 

Maar wij bieden ook... 
Uiteraard wat iedereen biedt, goed salaris, 8% vakantietoeslag en vrije dagen

- 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
- €100,- welkomstbonus

- Mooie set bedrijfskleding
- Geniet tijdens je pauze van het heerlijke eten van de chef

- Ben je leergierig? Laat het ons weten! Genoeg doorgroeimogelijkheden
 
 

Denk je dat ons team nog beter wordt als jij er onderdeel van bent? Stuur dan je interesse + CV naar
milou@meneervaneijck.nl

 
 

Restaurantmedewerker (fulltime)
Per omgaande beschikbaar


