Torenhof

restaurant & feestlocatie

GRO

EIT

en is daarom opzoek naar gezellige en energieke helpende handen !

Energieke en gezellige
kelner in restaurant &
feestzalen

BEN JIJ DE GEKNIPTE PERSOON?












Je houdt de SPIRIT altijd hoog op de werkvloer, een sociale, behulpzame en
vriendelijke medewerker vinden wij zeer belangrijk!
Je draagt mee bij tot een collegiale en positieve werksfeer in TEAMverband
Je weet hoe je de klanten van de beste service kan voorzien
Je balanceert moeiteloos tussen de tafeltjes door
Je ziet werk en vervult flexibel diverse taken
Je kan je goed organiseren
Je hebt productkennis of wil deze snel bijschaven
Je kan een hoog werktempo op piekmomenten aan
Je bent een fit persoon want je werkt rechtstaand
Je kan overweg met wisselende (eind)uren
Een pluspunt is dat je ervaring hebt
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IS NOOIT SAAI !!!

EEN WERKDAG ALS KELNER …
1)
2)
3)
4)

Eerst koffie & een babbeltje met team keuken / zaal om er dan in te vliegen!
Je trekt je werkkledij aan dat Torenhof voor jou voorziet.
Je controleert / zet de zaal klaar: 'mise-en-place'
Je ontvangt de klanten altijd goedgezind en vriendelijk en verzorgt voor hen
de beste bediening. Onze missie is: serveren van geluksmomenten…
5) Je hebt een goed geheugen en kan ook op piekmomenten je rust en
concentratie behouden en georganiseerd blijven werken.
6) Op rustige momenten zie je zelf het nodige werk: je houdt de omgeving
ordelijk en netjes en verzorgt ondertussen nuttige ondersteunende taken.
En klaar is kees…

Op naar de volgende dag!

WAT HEBBEN WIJ JE TE BIEDEN ?


Een warme werksfeer op een unieke locatie, in een divers team van jong en …
niet meer zo jong…



Flexibiliteit in planning werkuren en vakantie (uiteraard na overleg met
collega’s)



Ondersteuning zodat je snel kan bijleren!



Mogelijkheid om verder door te groeien en mee een feest van a tot z te
begeleiden…



Uitbreiding van je takenpakket, indien je daarvoor vragende partij bent.

OVERTUIGD …. 

Contacteer me dan vandaag nog !
per mail : info@torenhof-tongerlo.be

En dan nodig ik je graag uit !
om kennis te maken en de jobinhoud verder toe te lichten.

Mario Vos
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