
WERKEN EN LEREN IN EEN GEZELLIG ENWERKEN EN LEREN IN EEN GEZELLIG EN
VERNIEUWEND ALL-ROUND HORECABEDRIJF.VERNIEUWEND ALL-ROUND HORECABEDRIJF.

Samen stellen we jouw persoonlijke leerdoelen vast en
richten we ons op de facetten waar jij graag veel over
wil gaan leren. 
Onderdelen daarvan kunnen zijn;

Zakelijk:
Het doornemen en samenstellen van een zakelijk
arrangement met de gast. 
Uitwerken en uiteindelijk dit arrangement samen met
je collega's uitvoeren op de gereserveerde datum.
 
Feesten, partijen en bruiloften:
Samen met de (assistent) manager de reservering
voorbespreken en personeel inplannen. Tijdens de
partij zorg jij er samen met de leidinggevende en
horecamedewerkers voor dat deze goed verloopt en
geeft verslag aan de manager. Na verloop is het
mogelijk betrokken te worden bij het plannen van
deze dagen.

MET ZOWEL HOTELKAMERS, ZAKELIJKE RUIMTES, CAFÉ, TERRAS, TROUW- & FEESTTUIN EN BANQUETING 
ZAL ELKE WERKDAG ANDERS ZIJN.

Horeca
We beschikken over een groot terras, hotel en
dagcafé. Uiteraard behoren de horecataken zowel in
de keuken als in de bediening en receptie ook tot de
werkzaamheden.

Festival
Als speciaalbierspecialist met biersommelier in huis
organiseren wij drie keer per jaar een
speciaalbierfestival. Dit vergt veel planning en
marketing, als student kun je hier nauw bij betrokken
zijn.

Systemen en marketing
Wij werken met meerdere (online)boekingssystemen,
channelmanager,  en planningsystemen. Ook wordt
onze complete marketing, revenue management en
online zichtbaarheid verzorgd vanuit huis.



Oog voor detail heeft en op de hoogte is van de
laatste trends op het gebied van trouwen, feesten,
festivals en eten. Waarmee je ons helpt top of
mind te blijven.
Houdt van een speciaalbiertje, wij hebben er 200
in het assortiment.
Zich aan kan passen aan de gast, gezien onze
brede doelgroep.
Zijn of haar leidinggevende kwaliteiten wil
verrijken. 
Snel schakelt en oplossingsgericht denkt.
Een natuurlijke gastheer/vrouw is met een
gezellige babbel.
Teamspeler, snel contact legt met collega's
Af en toe een woordje Engels of Duits kan
spreken.

Wij zoeken een student die minstensWij zoeken een student die minstens
één maar het liefst meerdere van deéén maar het liefst meerdere van de
volgende interesses of kwaliteitenvolgende interesses of kwaliteiten
beschikt:beschikt:

Wat hebben wij jou te bieden:Wat hebben wij jou te bieden:

Wij bieden een gezellige werkplek in een hecht en
jong team van 30 medewerkers. 
Samen lunchen, eten of naborrelen is vaste prik.
Een paar keer per jaar organiseren we een
teamuitje en de werktijden zijn zeer gevarieerd
(dus niet uitsluitend in de avond). 
Kans op doorgroeien of vaste aanstelling is altijd
aanwezig, dit heb je natuurlijk zelf in de hand.
Samen stellen we jouw persoonlijke doelen vast en
zullen deze weg ook samen bewandelen.

Interesse of meer informatie?Interesse of meer informatie?

Dat vind ik leuk!
Mijn naam is Nikkie Munsters, 
ik ben stagebegeleider en manager bij de Brabantse Hoeve.
Wil je contact met mij opnemen?

info@brabantsehoeve.nl
06 - 51 39 35 83

Zeelandsedijk 29 - Volkel
www.brabantsehoeve.nl

@brabantsehoeve

brabantsehoeve


