
                                        

             Gezocht parttimer (m/v)
Wij zijn cafetaria “De Schaopskooi” gevestigd aan de President Kennedylaan 86, 4707 BD in Roosendaal.
Onze druk bezochte cafetaria bestaat uit een afhaalgedeelte en een restaurantgedeelte met ongeveer 50 zitplaatsen.
Wij bieden onze gasten een breed assortiment van verse friet, snacks, maaltijden, broodjes, dranken en ijs.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste, 
stressbestendige parttimer voor 20 tot 30 uur .

Onze voorkeur gaat uit naar mensen die rechtshandig zijn (i.v.m. routing ), of indien linkshandig rechtshandig
kunnen werken, die meerdere dagen door de week en in het weekend beschikbaar zijn. 
Ervaring is geen prioriteit, maar heeft voor ons wel de voorkeur.
Werkzaamheden worden op bovenstaand adres uitgevoerd. Onze openingstijden zijn van 11.30 tot 22.00.
Werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 11.30 en 20.00 of 16.00 en 22.30, voornamelijk tussen 17.00 en 20.00.

Onze werkzaamheden bestaan uit de voornaamste taken:
- Opnemen, bereiden en inpakken bestelling, waaronder friet, warme snacks, broodjes dranken en ijs.
- Overhandigen van het gevraagde en afrekenen met de klant.
- Voor- en of afbakken van friet en snacks in frituurinstallatie.
- Letten op bereidingstijd en controleren van het product. 
- Bijvullen van verkoopvoorraad in de counter en voorraadruimten.
- In presentabele staat houden van de counter.
- Verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in en om de counter.
- Afruimen en schoonmaken van tafels; bijhouden van bar en restaurantgedeelte.
- Afwassen met de hand en met behulp van vaatwasmachine.
- Op correcte en gastvrije wijze te woord staan van gasten.
- Toelichten van assortiment en prijzen.
- Onderhouden van contacten met collega’s (werkzaamheden) en gasten (bestellingen en afrekenen).
- Attent zijn op juiste instelling van apparatuur en op correcte geldafhandeling.
- Alert reageren op wensen van de gasten.
- Correcte afhandeling van eventuele voorkomende klachten.

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst volgens de horeca cao.

Kun je jezelf hierin vinden, stuur dan je schriftelijke sollicitatie o.v.v. sollicitatie,
voorzien van cv en foto naar onderstaand adres.

Aanvullende informatie kan alleen worden aangevraagd via info@cafetariadeschaopskooi.nl

Met vriendelijke groet,

Wilma en René

Cafetaria De Schaopskooi
President Kennedylaan 86
4707 BD Roosendaal
0165 537548

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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