
MEDEWERKER BEDIENING 
32 uur per week 

Wil jij werken in een restaurant waar gasten relaxed/ in vakantiesfeer zijn? 
Dat kan. 

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! Ons restaurant is dagelijks geopend voor zowel ontbijt, lunch, borrel
als diner. Ook kunnen gasten bij ons terecht voor een warm/koud buffet, het vieren van
een jubileum of een geheel verzorgde dag uit. 

Wie ben jij?
Jij bent enthousiast, komt met een grote glimlach op het werk, weet je collega's enthousiast
te maken en hebt goede kennis over de gerechten en dranken die je serveert. Daarnaast
vind je het leuk om mee te denken, om op deze manier gasten steeds weer te verrassen.
Naar een restaurant gaan is een belevenis en je werkt hier graag aan mee. 

Functie eisen

Enthousiaste gastheer/gastvrouw
Stressbestendig
Collegiaal ingesteld 
Goede vakkennis en/ of wil je er graag in verdiepen 
Relevante werkervaring in soortgelijke functie
Flexibel inzetbaar, werken op feestdagen en in de weekenden (afwisselend) is voor jou
zelfsprekend
Oog voor detail en kwaliteit 
Hoge mate van zelfstandigheid
Pro actieve houding

Je beschikt over de volgende eigenschappen: 
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Wat ga je doen?

Als medewerker bediening bij jij een belangrijke spil binnen het restaurant. Gasten komen
niet alleen om heerlijk te lunchen of dineren, maar juist voor de beleving en de
vriendelijkheid van jou. Met jouw enthousiaste glimlach bedien je gasten graag, maakt een
praatje, bent geïnteresseerd en maakt het moment uit, echt bijzonder! 

Samen met de andere medewerkers van de bediening verzorg je de dagelijkse voorbereiding
en de mise-en-place in het a la carte restaurant. Je neemt bestelling op, communiceert met
de keuken, maakt de drankjes klaar, vult de koelingen bij, serveert het eten aan tafel, maakt
tafels schoon, dekt tafels voor de avond, zingt af en toe mee met de muziek en laat zien dat
je plezier hebt! 
 
Heb jij relevante werkervaring en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? 
Dan ben jij de collega waar naar we op zoek zijn!

Seizoen

Het zomerseizoen loopt van 1 april – 31 oktober. In deze maanden is ons restaurant dagelijks
geopend van 8.00 uur tot 22.30 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 32 uur per
week. Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen en mee te denken! 

Het leuke is dat wij, vanwege uitbreiding van ons team, 3 enthousiaste collega's zoeken. 
Eén collega voor de periode van 1 april - 31 oktober 2022 en twee collega's voor de periode

van 1 mei - 30 september 2022. 
 

Interesse? We ontvangen graag je motivatiebrief met CV per email op
info@dekluft.nl t.a.v. Familie van den Berg.

 
 

Wij kijken uit naar jouw reactie!


