Are you passionate
about food and
you love to put a smile

GEDREVEN ZAALEN KEUKENMEDEWERKERS
GEZOCHT

on people’s faces?
Then we have the right

Functieomschrijving

job for you.

Ooit al willen werken voor ‘CARGO contains happiness’? voor dit gloednieuwe

Come and join the
‘CARGO happiness’
team!

concept aan de Westkust zoeken wij gemotiveerde en ondernemende
medewerkers! Starten in November 2018
Je werkt in team en bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor taken
zoals mise-en-place, opzetten van de zaal en het bedienen van de gasten.
Daarnaast staan jullie ook in voor bestellingen en reservaties.
Je werkt van maandag tot vrijdag en, je leest het goed, de zaterdag, zondag
en feestdagen ben je vrij.

Profiel
•

Je genoot een horeca opleiding of hebt affiniteit met deze sector

•

Je beschikt over een goeie werkmentaliteit

•

Je bent dynamisch en klantvriendelijk

•

Je hebt een verzorgd voorkomen

Persoonsgebonden competenties
•

Je bent een krak in het oplossen van problemen

•

Precissie is je tweede natuur

•

Resultaat is een uitdaging die je absoluut wilt behalen

•

Je bent commercieel

•

Iedere klant voelt zich onmiddellijk op zijn gemak met jou in de buurt

•

Stress is voor jou een werkwoord om het resultaat te behalen

•

Regels en afspraken zijn voor jou de basis in een goede samenwerking

•

Jij zorgt dat je als team optimaal presteert

•

Iedere dag is voor jou een opportuniteit om iets bij te leren

•

Je neemt initiatief en we hoeven jou hand niet vast te houden

Talenkennis
•

Zeer goed Nederlands

•

Basiskennis Frans

Werkervaring
Heb je reeds jaren ervaring?
Of net niet, maar je wil toch bij ons aan de slag?
Toon aan dat je over de juiste competenties beschikt in een motivatiebrief.

Contract
•

Je inloop periode is via Interim met optie “vast werk”

•

Je krijgt een contract van onbepaalde duur

•

Het is vanzelfsprekend een voltijdse job

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar hello@cargoresto.com

