
 

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:  

medewerker(s) bediening (parttime-fulltime) 

 
De functie: als gastheer/vrouw ben jij een van de stralende gezichten van Plein 7. 
Jij gaat er, samen met je collega’s, voor zorgen dat het onze gasten aan niets ontbreekt! In ons a la 
carte restaurant en op onze zomerse terrassen, maar ook bij diverse bijeenkomsten, feestjes en 
bruiloften. Een hele afwisselende baan dus! 
Je komt terecht in een zeer gemotiveerd team in een groeiend bedrijf met gezellige en informele 
werksfeer. Gastbeleving, kwaliteit en verse (streek- & biologische) producten zijn voor ons enorm 
belangrijk! 
We verwachten van jou dat je gastvrij, vriendelijk en sociaal bent en oog hebt voor detail. Je 
communiceert makkelijk met verschillende gasten en je collega’s. 
Jij hebt het in je om te multitasken en goed overzicht te bewaken. Jij weet van aanpakken, ook onder 
hoge druk ben jij degene die de rust bewaart.  
 
Jij: 
* Bent een echte teamplayer 
* Bent enthousiast en zeer gastvrij 
* Bent een harde werker, die passie en plezier voor het horeca vak uitstraalt 
* Hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel  
* Bent ook ’s avonds en op zaterdag beschikbaar 
* Hebt bij voorkeur ervaring in de horeca 
 
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  
* Ruimte om door te groeien naar een leidinggevende functie 
* Flexibele of juist vaste werkdagen en -tijden (in overleg, zondag altijd vrij) 
* Marktconform salaris (Horeca CAO) 
 
Interesse?! Stuur je CV en motivatie naar info@plein7woerden.nl.  
Voor meer informatie of vragen over de functie kun je contact opnemen met Gerben Groenendijk via 
0348-508912. 
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