Vacature Allround Medewerker
Proeflokaal
5 april 2017

De Texelse Bierbrouwerij zoekt wegens groei van de activiteiten een ALLROUND
MEDEWERKER PROEFLOKAAL
Het Proeflokaal is het visitekaartje van de brouwerij waar de tevredenheid van onze
gasten hoog in het vaandel staat. Als Allround Medewerker Proeflokaal ben je
inzetbaar als Gastheer/vrouw Proeflokaal en als Rondleider. Gastgerichtheid en
gastvrijheid zijn jouw tweede natuur. Je ontvangt gasten, neemt bestellingen op,
werkt op het terras, serveert snacks en drinken, rekent af en werkt achter de bar.
Daarnaast adviseer je gasten bij hun keuzes van Texels Speciaalbieren, je helpt in het
magazijn, in de winkel en met de schoonmaak van het Proeflokaal. Naast deze
werkzaamheden wordt je ook wanneer nodig ingezet als rondleider. Daarvoor doe je
zelf ook de bijbehorende voorbereidingen. De Allround Medewerker Proeflokaal kan
de liefde en passie voor Texels Speciaalbieren overbrengen en zo de gasten als
ambassadeurs laten vertrekken.
Functie eisen:
*Beschikbaar van dinsdag tot en met zaterdag
*Uitstekende verbale vaardigheden in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
*Representatief
*Gastgericht & klantvriendelijk
*Sterke communicatieve vaardigheden
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*In staat om een goede interactie met de groep tot stand te brengen
*Horecaervaring is geen must, wel een pré
*Flexibel
*Betrokken
*Affiniteit met de Texelse Bierbrouwerij
Wij bieden:
*Een interessante en veelzijdige functie voor gemiddeld 35 uur per week
*Avonden vrij (je werkt van 09.30 uur tot 18.00 uur, uitzonderingen daargelaten)
*Een uitdagende functie met veel afwisseling
*Een enthousiast en gevarieerd team
*Veelzijdig publiek van gezinnen tot groepsuitjes
*Marktconform salaris, afhankelijk van kennis, ervaring en leeftijd
*Een aantrekkelijke werkomgeving bij een van de toonaangevende brouwerijen van
speciaalbier in Nederland.
Interesse?
Stuur je motivatiebrief met recente pasfoto en CV naar Nicole Wigman,
proeflokaal@texels.nl. Voor meer informatie over de functie kun je via hetzelfde
mailadres contact opnemen.
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