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Allround medewerker – bediening – hosting –
keuken

Werkgever

Beschrijving

Type dienstverband

Love is the quality of attention we pay to things
Je bent gek op mensen en hebt het talent om precies te weten en aan te voelen wat
onze gasten nodig hebben. Je maakt contact en voelt wat er nodig is om iedereen
met een goed gevoel de deur uit te laten gaan. Je draagt bij aan de beleving van
ons centrum.

Verantwoordelijkheden
Je bedient onze gasten in het hele gebouw. Dit kan iemand zijn die voor een kop
thee in de woonkamer zit, maar ook groepen in de vergaderruimtes of mensen die
onze praktijkruimte huren. Ook check je mensen in die voor een yogales
komen, doe je licht administratieve werkzaamheden en ben je het visitekaartje van
ons centrum.
Oprechte service verlenen
Hosten van vergaderingen
Ontvangen en inchecken van gasten
Barwerkzaamheden
Schenken van dranken
Serveren van puur eten (taarten, ontbijt of lunch)
Opruim- en schoonmaak werkzaamheden
Je hebt kennis van wat je serveert
Je bent betrokken bij wat je doet
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Parttime

Startdatum vacature
asap 1 augustus

Looptijd vacature
onbepaalde tijd

Industrie / Sector
Hospitality

Werklocatie
Bekslaan
22,
Vogelenzang,
Nederland

2114
AR,
Noord-Holland,

Werktijden
minimaal 12 uur

Geplaatst op:
8 juni 2020

Kwalificaties
Wij zoeken studerende en servicegerichte mensen die ons allround helpen
van Oohm een succes te maken. Je weet wat er in het bedrijf speelt
en kunt iedereen wegwijs maken. Je vindt het te gek om deel uit te maken van een
familie, waarbij we zelf als mens centraal staan.
Je studeert op HBO-niveau
Je hebt 2 tot 5 jaar ervaring in service verlenen en/of horeca
Je woont in de omgeving van Haarlem, Hillegom of gemeente Bloemendaal
Je bent representatief en gastvrij
Je bent flexibel, kan hard werken en snel schakelen
Hands-on mentaliteit met oog voor detail
Je hebt yoga-ervaring of bent bereid dit te ontdekken

Baan voordelen
Wat wij bieden:
Een leuke baan
Fijne groep mensen om mee te werken
Een prachtige werkplek
Goede verdiensten
8% vakantiegeld
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Reiskostenvergoeding
Onbeperkt gebruik van de yogalessen
Korting op events en workshops

Contacten
Heb je Interesse of vragen? Bel of mail ons gerust!
Monique of Marije
hello@oohm.nl
www.oohm.nl

Oohm

Welcome to the good life
https://oohm.nl

