Stadsbierhuys de Waag is de oudste horecagelegenheid van Nederland, heeft een unieke ambiance
en herbergt zich in een prachtig Middeleeuws pand. We zijn een oergezellig café, met een gastvrij
terras en diverse prachtige feest- en vergaderzalen. Wij zijn zeven dagen in de week geopend voor
koffie, lunch, borrel en diner. Wij onderscheiden ons door onze ambachtelijk bereide gerechten, het
grote assortiment aan speciaal bieren en onze maandelijkse livemuziek.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Afwasser m/v (parttime)
Wat ga je doen?
Als afwasser maak jij de vaat weer blinkend schoon. Jouw oog voor orde en netheid zorgen ervoor
dat zowel het servies als de keuken er na een bezoek van jou weer tiptop uitzien. Je kunt zelfstandig
werken binnen een gezellig team en kunt knallen tijdens de lunch- en dinerdrukte. Een
buitengewoon belangrijke taak achter de schermen van ons Grand café.

Waar zijn we naar op zoek?
Je beschikt over een positieve, enthousiaste en energieke werkhouding. Je hebt een flexibele
instelling, in zowel je werkhouding als je werktijden. De woorden teamspirit en collegialiteit zijn van
toepassing op jou. Je bent minimaal één dag in de week beschikbaar en in de vakantieperiodes meer.
Verder herken je jezelf in de volgende eigenschappen:
• Harde werker;
• Zelfstandig;
• Verantwoordelijk;
• Secuur.

Wat bieden wij?
Plezier in het werk en goed functioneren gaan wat ons betreft samen, dat snappen wij maar al te
goed! Daarom bieden wij jou het volgende:
• Een verantwoordelijke baan binnen de oudste horecagelegenheid van Nederland met een
vermelding in het Guiness Book of Records;
• Een parttimebaan na schooluren en in de weekenden;
• Aantal uren en dagen worden bepaald in overleg;
• Een gezellige werksfeer binnen een jong en dynamisch team.

Enthousiast?
Lijkt het je leuk om binnen het team van de Waag te komen en denk jij dat je de ideale kandidaat
bent voor deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@waagdoesburg.nl of loop gewon
bij ons binnen. Voor vragen kun je tevens contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0313479617.

