Grand café Plein 7 is sinds 2015 gevestigd in het centrum van Woerden. In het
schitterende monumentale pand is ons sfeervolle grand café gesitueerd, waar
iedereen de hele dag door terecht kan om elkaar te ontmoeten in een gezellige en
ongedwongen sfeer. In onze mooie privé ruimtes en zalen verzorgen we daarnaast
dagelijks vergaderingen, borrels, privé diners, bruiloften en feesten.
Wij zijn per direct op zoek naar een: Teamleider bediening (32-38 uur)
De functie: als teamleider ben jij de “meewerkend voorman of -vrouw” die ons
team dagelijks het beste uit zichzelf laat halen. Met jouw (leidinggevende) ervaring
en vakkennis weet jij de kwaliteit en service van onze bediening te bewaken en
naar een hoger plan te brengen.
Je bent verantwoordelijk voor goede werkprocessen, komt zelf met ideeën en
verbeteringen op dit te optimaliseren. Naast het aansturen van het team en zelf
meewerken op de werkvloer zijn terugkerende taken ook het maken & bijstellen
van werkroosters, reserveringen bijhouden, inkoop en voorraadbeheer.
Maar je zorgt er bovenal natuurlijk voor dat het onze gasten aan niets ontbreekt!
Niet alleen in ons a la carte restaurant en op ons zomerse terras, maar ook bij de
verschillende bijeenkomsten, privé diners, feestjes en bruiloften die we verzorgen.
Jij hebt het in je om te multitasken, goed overzicht te houden en onder hoge druk
de rust te bewaren.
Jij:
* Bent een echte teamplayer
* Bent enthousiast en zeer gastvrij
* Bent een harde werker, die passie en plezier voor het horeca vak uitstraalt
* Hebt (leidinggevende) ervaring in de horeca of hospitality branche
* Hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
* Bent 32-38 uur inzetbaar, ook ’s avonds en op zaterdag
Voor jou:
* Een afwisselende baan in een groeiend bedrijf
* Werken in een gemotiveerd team met gezellige & informele werksfeer
* Een dynamische werkomgeving; geen dag is hetzelfde
* Veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling
* Flexibele of juist vaste werkdagen en -tijden (zondag en maandag vrij)
* Marktconform salaris (Horeca CAO)
Interesse?! Stuur je CV en motivatie t.a.v. Maritsa Venhof naar
maritsa@plein7woerden.nl. Voor meer informatie of vragen over de functie kun je
contact opnemen met Gerben Groenendijk of Maritsa Venhof via 0348-508912.

