
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? Dan verwelkomen wij je graag. Fijn om te weten dat we ook vooral collega's voor
de vrijdagen en zaterdagen zoeken. 

 
Over Meneer van Eijck

We zijn een eigentijds bedrijf met een jong en dynamisch team.
Plezier en een gezonde werkdruk staat bij ons hoog in het vaandel. Horeca is soms hard werken maar het
plezier is net zo belangrijk! Na je werk met collega’s een hapje eten of een sluitdrankje pakken vinden wij
alle heel gezellig. Vroeg klaar en nog even de stad in? Gooi het in de app en er gaat vast wel iemand met

je mee! We gaan gemoedelijk met elkaar om en zijn echt een team! Dan maakt het werken bij Meneer van
Eijck zo uniek. Meneer van Eijck ligt middenin de bossen en is uitgroepen tot mooiste trouwlocatie van

Noord-Brabant. Misschien sta jij binnenkort wel te schitteren op een bruiloft bij ons!
 

Wat zoeken wij?
- Gezellig en vriendelijk persoon dat ons team komt aanvullen

- Horeca-ervaring is fijn maar alles valt te leren!
- Flexibiliteit is gewenst, de weekenden zijn ook vaakst het leukst om te werken 

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

 
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....
- Het leuke aan de horeca is is dat je naast je salaris ook nog eens fooi krijgt! Een erg leuk extraatje aan

het einde van maand! Oftewel gratis geld! 😝 
- €100,- welkomstbonus

- Een kopje koffie of colaatje tijdens het werk, lekker pakken!
- Tijdens je werk verzorgen wij je lunch of diner, scheelt weer boterhammen smeren thuis.

- We bieden je naast dit alles een groep leuke collega's en de leukste teamuitjes!
- Je gezin/vrienden profiteert ook mee want jij mag ze 20% korting geven als je bij ons komt eten.

 
 

Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan bij ons? Stuur dan een motivatiebrief + foto naar
milou@meneervaneijck.nl

 
 
 

Medewerker bediening (parttime) 
Startdatum in overleg 


