Vacature Afwasser
Nadat we afgelopen jaar een geweldige zomer hebben kunnen draaien kwam het jaar toch wel
abrupt tot zijn einde. Zodra we weer open mogen is het weer tijd om door te pakken. Wij zijn op zoek
naar die afwasser die in de startblokken staat om samen met ons te gaan doorpakken!

Wat ga je doen?
-

Bij `T Aod Kloaster is iedereen flexibel en op meerdere plekken inzetbaar. Samen kijken we
wat het beste bij je past.
Als afwasser sta je meestal aan het begin van je carrière in de horeca.
Jij zorgt ervoor dat alle porselein die in onze zaak wordt gebruikt in goede en schone staat
verkeert.
Je zorgt ervoor dat er altijd genoeg kopjes bij de koffiemachine staan en dat de keuken
genoeg borden heeft om de gerechten te serveren.
Is het druk in de keuken, dan spring je even bij en sta je de borden op te maken.
Is het rustig in de keuken dan spring je even bij achter de bar en zorg je dat de koelingen
weer zijn bijgevuld.

Wat zoeken we?
-

Je bent vooral enthousiast en leergierig.
Je houdt van afwisseling in de werkzaamheden en bent flexibel inzetbaar.
Je houdt ervan om in een team samen te werken.
Je hebt er geen moeite mee om in het weekend te werken of soms een uurtje langer door te
gaan.
Ervaring is geen vereiste, wij bieden je de ruimte om dingen te leren als jij het enthousiasme
meebrengt!
Je bent minimaal 16 jaar.
Je hebt zin in een mooie bijbaan.

Wat bieden wij?
-

Een enthousiast en gezellig team!
De mogelijkheid om kennis te maken met het werk in de horeca en jezelf te ontwikkelen op
verschillende vlakken.
Een mooi salaris.

Ben jij net zo gedreven en enthousiast als wij? Dan zijn wij naar jou op zoek!
Reageer op deze vacature door een mail te sturen naar info@oud-klooster.nl en wij nemen snel
contact met je op!
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