24 tot 40 uur per week

Van terrasgasten bedienen en pizza’s bakken in onze steenoven, tot het op- en
afbouwen van bruiloften en partijen: jouw baan blijft boeien.
Als parttime horecamedewerker bij de Brabantse Hoeve ga je aan de slag bij verschillende
activiteiten en evenementen. Daar tover je met goede service, leuke gesprekken en sfeervolle
settings dagelijks een lach op het gezicht van gasten.
Kortom: afwisselend, gezellig en dankbaar werk.

Dit ga je doen
Voor jou is geen werkdag hetzelfde. De ene keer
sta je achter de bar in ons Café en het andere
moment verzorg je bierproeverijen op ons terras.
Jouw doel?
Onze gasten een fijne tijd bezorgen. Dat doe je
door bijvoorbeeld goede koffie, een lekkere
borrel en luxe borrelplanken te serveren.
Maar ook door gezellig een praatje te maken,
waarbij je gasten informeert en enthousiasmeert
over onze arrangementen.
Aan een sfeervolle setting zal het onze gasten
niet ontbreken. Jij weet namelijk van
aanpakken en zorgt ervoor dat onze
evenementen tot in de puntjes verzorgd zijn.
Zo kan het zijn dat je vandaag ons terras
klaarmaakt voor een bierfestival en morgen
onze tuin inricht voor een onvergetelijk
huwelijksfeest in festivalstijl.
Daarnaast geef je gasten een warm welkom
tijdens verschillende activiteiten en
evenementen.
En heb je leuke ideeën om ons aanbod nóg beter
te maken? Top, die horen we graag!

Dit bieden wij
Afwisseling, elke dag weer! En zeker zo
belangrijk: heel veel gezelligheid.
Zo organiseren we wel vijf keer per jaar
teamuitjes waarbij we bijvoorbeeld gaan karten,
schaatsen of een escaperoom uitspelen.
Die uitjes eindigen natuurlijk veelal
met lekkere borrels, goede plaatjes en toffe
knalfeesten.
Ook fijn:
we sluiten om tien uur. Zo kun je er na het werk
nog op uitgaan. Blijf je liever
hangen voor een sluitborrel met bijvoorbeeld
speciaalbier of fris? Gezellig!
Even proeven wat we verkopen natuurlijk. Je gaat
aan de slag met een behulpzaam,
enthousiast team. We maken het samen graag
gezellig en staan voor elkaar klaar
als het werk zich opstapelt.

Dit ben jij
Je hebt enige horecaervaring.
Je bent representatief, spontaan en werkt
graag met mensen.
Je hebt kennis van speciaalbieren of
vindt het leuk om je hierin te verdiepen.
Je bent bereid om in het weekend te werken.

Hier ga je werken
De Brabantse Hoeve is een vernieuwend
allround horecabedrijf. Rust, vrijheid en klasse
gaan bij ons hand in hand met bourgondische
gezelligheid. We hebben zowel inspirerende
vergaderruimtes als een gezellig café, groot
terras en prachtige trouwtuin.
Hier kunnen gasten vergaderen, borrelen,
terrassen, feesten, eten en zelfs trouwen.
Genoeg opties dus!
Gemoedelijkheid
staat bij ons voorop, voor zowel gasten als
personeel. Achter de schermen wordt
veel gelachen, maar ook met gasten maken we
graag een praatje.

Zeelandsedijk 29 - Volkel
www.brabantsehoeve.nl
@brabantsehoeve
brabantsehoeve

Dat vinden we leuk!
Stuur je sollicitatie naar:
hugo@brabantsehoeve.nl.
Hier kun je ook terecht voor meer informatie.
Bellen kan uiteraard ook, via 0413 - 27 50 70.
(vraag naar Hugo of Nikkie)
Hugo@brabantsehoeve.nl
0413 - 27 50 70

