Medewerker
bediening
0 – 38 uur per week

Wie zoeken wij?
Nova is opzoek naar iemand die in de eerste
plaats gastvrij is, van uitdagingen houdt en
affiniteit heeft met de horeca.
Wij zoeken zowel mensen voor 0 uren, parttime
of fulltime.

Profiel
Wij zijn opzoek naar iemand die:
- Gastvrijheid hoog in het vaandel heeft
staan;
- Deze zomer beschikbaar is
- Uitstekend is in Nederlands
- Flexibel is qua uren;
- Ervaring heeft in de bediening

Het concrete takenpakket bestaat uit;
Bedrijf
Sinds januari 2019 is Nova gevestigd aan de
Rottekade in Bergschenhoek. Vanaf dat
moment zijn Saskia en Martin Vaandrager
samen met hun team elke dag bezig om hun
gasten in familiaire sferen een fantastische
avond te bezorgen.

-

-

Het concept van Nova bestaat uit een 4gangen keuzemenu voor een vaste prijs.
Waarin wij altijd werken met de beste kwaliteit
producten.
Daarnaast beschikken wij over een private
room, welke zich leent voor een breed scala
aan mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een familiediner van 10 tot 60 personen,
een walking dinner tot 90 personen, een borrel
of feestavond tot 110 personen, maar ook
vergaderingen, workshops e.d.
Het team bij Nova is jong, dynamisch en
ambitieus.

Het bedienen van onze gasten in het
restaurant of op het terras tijdens de
lunch en het diner en tijdens feesten
en partijen

-

Verrichten van mise en place
werkzaamheden voor de bar, het
restaurant, het terras en eventuele
feestzaal
Het ontvangen van onze gasten

Het opnemen van de bestellingen en
correct verwerken hiervan

-

De gasten adviseren met eventuele
menu en wijn keuzes
-

Opmaken van de rekening en
afrekenen met de gasten
- Opruim en
schoonmaakwerkzaamheden

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een marktconform salaris,
flexibiliteit en werken in een gezellig en jong
team!
Contact informatie
Info@restaurant-nova.nl
t.a.v. Martin Vaandrager
Onder vermelding van:
Sollicitatie medewerker bediening

