Werken bij ’t Noorden
1e Medewerker bediening (32 – 38 uur)
Over ’t Noorden:
’t Noorden (van Aalten) is een gemoedelijk familiebedrijf. ’t Noorden is gastvrij, gezellig en warm.
Niet in de laatste plaats dankzij haar medewerkers. Het is aan jou om er nog meer uit te halen. Zodat
gasten met alle liefde en plezier zeggen: Eten, drinken en vieren? Dat doen we bij ’t Noorden!
’t Noorden is een plek waar je lekker kan eten, waar je je verjaardag
kunt vieren, je bruiloft of een vergadering kan geven. Bij ’t Noorden is
alles lekker normaal en voel je je thuis! Zowel als gast als
medewerker!
’t Noorden heeft voor jou:
• De ruimte voor eigen initiatief
• Een afwisselende werkweek
• Een gezellig team met leuke collega’s
• Een heerlijke (warme) maaltijd op lange werkdagen
• Gezellige personeelsborrels en personeelsfeestjes
• Een leuke baan met doorgroeimogelijkheden
’t Noorden vraagt van jou:
•
•
•
•

Horeca ervaring
Team mentaliteit en flexibiliteit
De kracht en vaardigheden om ’t Noorden gevoel over te
dragen op de rest van ’t Noorden team
Leidinggevende capaciteiten voor het aansturen van 3 tot 15 bedieningsmedewerkers

Dit ga je doen
Met jouw enthousiasme sta jij klaar voor een nieuwe dag. Vandaag ga jij samen met ’t Noorden team
er weer voor zorgen dat de gasten zich thuis voelen bij ’t Noorden. Je staat direct klaar wanneer de
gasten maar ook wanneer je team iets nodig heeft. Jij zorgt ervoor dat iedereen van de bediening
weet wat ze die dag gaan doen, dat de planning klopt en dat de drankjes voldoende en op tijd koud
staan. Door jouw team gevoel, werken mensen graag bij ’t Noorden en worden ze opgeleid tot
volwaardige bedieningsmedewerkers.
Alle gasten gaan met een tevreden gevoel naar huis. Zij tevreden, jij tevreden! Je bent energiek en
hebt een aanstekelijke enthousiasme wat je kunt overbrengen op de rest van het team.
Het is dus vanzelfsprekend dat jij….
• Vol energie zit en dit graag gebruikt op je werk
• Een flexibele instelling hebt
• ’t Noorden gevoel over kunt brengen op nieuwe medewerkers en op de gast
• Het leuk vind om mensen te enthousiasmeren en inspireren
Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? Stuur dan even een mail naar
administratie@het-noorden.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

