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Flexibele inzetbaarheid; je vindt het niet erg om in de weekenden, vakanties en op feestdagen te werken.
Servicegerichte houding; je werkt tenslotte in een professionele omgeving waar contact met de gast centraal
staat. Eigenschappen als stressbestendig en representatief zijn hierdoor extra belangrijk. 
Je kunt goed overzicht houden en zelfstandig werken.

Een flexibele functie in een moderne organisatie
Een klein en persoonlijk team
Salaris passend bij de functie
Baan met zekerheid voor de langere termijn

Wij zoeken voor ons hotel & restaurant een collega voor de functie 
medewerker bediening (parttime en fulltime)

Ons hotel telt 53 eigentijdse kamers en city lofts. In restaurant The Green Room met (toekomstige) intieme serre
en hotelbar is er ruimte voor ongeveer 70 zitplaatsen. Verder beschikt het hotel over een bibliotheek en 2
aangrenzende vergaderruimtes. 

Home away from home @WOOD
Samen met jou willen wij de gasten van WOOD een onvergetelijk verblijf bezorgen, een plek van thuiskomen na
een lange reis of intensieve werkdag met The Green Room als huiskamer. We zorgen goed voor onze gasten,
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Voor ons betekent dit service op maat, persoonlijke aandacht en feeding
instead of filling.

Als medewerker bediening maak je het restaurant gereed voor het ontbijt, lunch en diner, ontvang je de gasten
in The. Green Room, adviseer je gasten over gerechten en bijpassende dranken, neem je bestellingen op en
serveer je dranken en gerechten uit aan tafel. Ook zorg je ervoor dat het de gasten in de vergaderruimtes aan
niets ontbreekt. We verwelkomen de gasten, nemen het programma met ze door en zorgen ervoor dat, in de
naastgelegen bibliotheek, de hapjes en drankjes klaarstaan tijdens de pauzes. Ook gasten die de bibliotheek als
workspace gebruiken worden hier voorzien van de nodige versnaperingen. En terwijl de gasten genieten van
hun pauze, lopen wij de zalen even na en vullen we waters e.d. aan waar nodig. Op de rustige momenten
worden de vergaderzalen klaargezet in de juiste setting voor de volgende dag(en) waarop deze gereserveerd
zijn.

Wat vinden wij belangrijk?

En verder?
Een teamplayer met een open persoonlijkheid die houdt van een opgeruimde en georganiseerde werkplaats en
niet in de laatste plaats graag een praatje maakt met de gast. Ben jij een bevlogen, vakkundige gastheer of
gastvrouw en heb je al de nodige ervaring? Dan zijn wij naar jou op zoek!

 Naast de Nederlandse taal, spreek je ook aardig Engels (en Duits is een absolute pré!).
 Werken in wisselende diensten en op feestdagen is voor jou geen probleem. 

Niet onbelangrijk voor jou!

Pas jij in dit profiel en ben je op korte termijn beschikbaar?
 Stuur dan je CV en korte motivatie naar manager@cityhotelwood.nl t.a.v. Eva van de Parel.
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