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:

Eerste medewerker bediening/ leidinggevende bediening
(fulltime, 32-38 uur)
Wat ga je doen?

Binnen Stadsbierhuys de Waag is geen dag hetzelfde! Doordat we niet alleen een grand café zijn
maar ook diverse vergader- en feestzalen hebben, variëren je werkzaamheden veel en zal je je nooit
vervelen. Als eerste medewerker bediening ben jij hét gezicht van ons bedrijf, met een glimlach
ontvang je onze gasten en maak je het hun naar het zin door in te spelen op individuele wensen. Je
bent het aanspreekpunt voor onze gasten en collega’s. Je bent op de hoogte van de werkwijze
binnen ons bedrijf en ziet erop toe dat deze worden nageleefd. Je vindt het leuk om mensen te
begeleiden vanuit een operationele rol.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar een eerste medewerker bediening die gastvrijheid en kwaliteit hoog in het
vaandel heeft staan.
We zoeken iemand die:
• Een leuke en verantwoordelijke baan zoekt voor minimaal 32 uur per week;
• Graag met mensen werkt en onze gasten met plezier en enthousiast een goede tijd wil
bezorgen;
• Ervaring heeft binnen de horecabranche, bij voorkeur in een vergelijkbare functie;
• Flexibel is qua werkdagen en -tijden;
• Een echte teamplayer is en past binnen ons gezellige team;
• Stressbestendig is en kan knallen tijdens piekmomenten.

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 uitdagende functie waarin je ruimte krijgt voor eigen ideeën en initiatieven;
• De mogelijkheid om je vaardigheden verder te ontwikkelen;
• Een gemotiveerd en dreven team met gezellige collega’s;
• Flexibiliteit qua werkdagen- en tijden, een vrij weekend hoort dus ook zeker bij de
mogelijkheden.

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.

