SNACKBARMEDEWERKER M/V
38 uur per week
1 mei - 30 september
Maak jij deze zomer de lekkerste broodjes, pizza's en snacks voor onze gasten?
Wie zijn wij?
Wie zijn we niet? Ons Recreatiecentrum de Kluft beschikt over een camping, jachthaven,
hotel, Weeribbenlodges (luxe Scandinavische huisjes aan het water), Veenhuisjes, Tiny
Houses, trekkershutten en een groepsaccommodatie. Ons recreatiecentrum biedt voor
een ieder wat wils. Gasten met een tentje zijn van harte welkom, maar ook gasten die op
zoek zijn naar een luxer verblijf. Dit alles vergezelt met het huren van een sloep, kano,
fluisterboot en/of fiets. Daarnaast kunnen gasten ook terecht in ons gezellige restaurant
met bijbehorende snackbar. Al met al een leuke plek voor een meerdaagse vakantie of
gewoon een dagje uit! Onze snackbar is dagelijks geopend. Het is een plek waar gasten
terecht kunnen voor vers gemaakte pizza's, patat, snacks, belegde broodjes,
meeneemmenu's en ijs.
Wie ben jij?
Jij bent enthousiast, hebt ervaring in een snackbar en je begrijpt wat er dagelijks moet
gebeuren. Je bent een aanpakker en steekt de handen graag uit de mouwen! Daarnaast
maak je graag een praatje met gasten. Je weet goed te multitasken en samen met je
collega's een goede sfeer neer te zetten.
Functie eisen
Je beschikt over de volgende eigenschappen:
Stressbestendig
Collegiaal ingesteld
Relevante werkervaring in soortgelijke functie
Flexibel inzetbaar, werken op feestdagen en in de weekenden is voor jou zelfsprekend
Correct
Hoge mate van zelfstandigheid
Pro actieve houding
Creatief
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Wat ga je doen?
Als snackbarmedewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse voorbereiding. Als je de
dag begint kijk je de voorraad na, je zorgt ervoor dat de voorraad wordt aangevuld zodat je in
de avond niet misgrijpt. Zo snijd je de mise-en-place voor de pizza's, zorgt dat er voldoende
pizzadozen klaarliggen, haalt snacks uit de vriezer, zorgt dat er voldoende patat in de
snackbar op voorraad is en ondertussen maak je de lekkerste ijsjes/ broodjes voor gasten die
in de middag langskomen. Verder kijk je de bestelling na en ruimt de binnengekomen
bestellingen op.
In de avond begint de drukte pas echt. Collega's komen je versterken en samen draai je een
goede spits! Na de spits ruimen jullie samen op, maken schoon en vullen de
verpakkingsmaterialen/ drankjes weer aan. Daarna is het tijd voor een gezellige borrel!

Seizoen
Het zomerseizoen loopt van 1 april – 31 oktober. In deze maanden is de snackbar dagelijks
geopend van 12.00 uur tot 20.30 uur (hoogseizoen tot 21.30 uur), wat uiteraard ook
betekend dat je wisselende diensten zult draaien.
Wat bieden wij jou?
Een mooie werkplek in een heel gezellig team, waar collegialiteit voorop staat. Salariëring
vindt plaats volgens de CAO recreatie. Het betreft een functie voor gemiddeld 38 uur per
week. Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen en mee te denken!
Herken jij jezelf hierin? Dan zien wij je reactie graag tegemoet!
Stuur je schriftelijke reactie met CV, naar info@dekluft.nl,
t.a.v. Familie van den Berg.
Wij kijken uit naar jouw reactie!
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