Wij zijn op zoek naar een Barkeeper voor onze Brasserie en Loungebar DenK.
Als Barkeeper ben je onderdeel van het bedieningsteam van Brasserie DenK en ben je
verantwoordelijk voor de bar. Je zorgt er tevens voor dat de bar er netjes uitziet en alle
gasten kunnen genieten van ons ruime assortiment dranken en hapjes. Je zult met name
in de avonduren werkzaam zijn vanaf 17.00 uur. Naast de werkzaamheden in de bar zal
je ook vaak helpen in de bediening bij Brasserie DenK. Alle werkzaamheden worden
uitgevoerd op het hoogst mogelijke gastvrijheidsniveau. Met Loungebar DenK weet jij
binnen ons hotel een plek te creëren waar gasten graag vertoeven, zich thuis voelen en
voor terug komen. Heb jij een passie voor werken in de horeca en steek je graag je
handen uit te mouwen? Dan is deze baan iets voor jou!
Ben jij een echte DENK’er en stromen de kernwaarden Daadkracht, Eerlijkheid,
Natuurlijkheid en Kwaliteit door jouw bloed? Word dan onze nieuwe collega en kom ons
team versterken!
Over








jou:
Relevante werkervaring in een soortgelijke functie in de horeca.
Onze gasten staan bij jou op nummer één.
Flexibele werkhouding in verband met het werken in wisselende diensten
(middag/avond/doordeweeks/weekenden en feestdagen).
Stressbestendig, verantwoordelijk en zelfstandig.
Je toont initiatief en ben niet bang om nieuwe (innovatie) ideeën aan te dragen.
Niet afhankelijk van het openbaar vervoer in verband met late eindtijden.
Een tevreden gast is altijd het gevolg van een team prestatie en hiervoor zijn wij
op zoek naar een teamplayer!

Wat bieden wij jou?
 Een team met enthousiaste vakmensen, wat zorgt voor een professionele en
gezellige werksfeer.
 Salaris op basis van kennis en ervaring, volgens de Horeca CAO.
 De mogelijkheid om op termijn door te groei naar Bar Manager.
 Een goed verzorgde lunch of diner tijdens je shift, tegen een kleine vergoeding.
 Een DenK Experience na je proeftijd, waarbij je samen met iemand het bedrijf
mag leren kennen vanuit het oogpunt van de gast.
 Diverse personeelskortingen intern, maar ook extern via Meetings & More en
Worldhotels.
 Verschillende evenementen voor medewerkers zoals onze BBQ, kerstborrel en het
personeelsfeest.
 Vrij met de jaarwisseling!
Wil jij werken bij één van de gerenommeerde toplocaties binnen de hotellerie waar
gastvrijheid wordt nagestreefd zoals gastvrijheid ooit bedoeld was? Bij personeelszaken
ben jij als collega onze gast dus aarzel niet en mail je cv naar personeelszaken@duinkruidberg.nl. Tot ziens bij Landgoed Duin & Kruidberg!

