GEZOCHT!
EERSTE MEDEWERKER BEDIENING
Werken in een jong en dynamisch bedrijf
Werken bij Residence Rhenen is anders. Neem alleen al de mooie huisvesting van
onze locatie waarbij het pand herinnert aan een rijk verleden.
Eenmaal binnen word je omarmd door een eigentijdse sfeer van warmte,
gastvrijheid en gezelligheid. Residence Rhenen is toegankelijk.
Wij bezorgen onze gasten echt een totaal beleving, van aankomst tot vertrek.
Oprechte persoonlijke aandacht voor de gast en
datgene waarmaken waar we voor staan.
Werken bij Residence Rhenen is deel uitmaken van een dynamisch en enthousiast
team. www.residencerhenen.nl

Functieomschrijving
Eerste medewerker bediening restaurant
Als eerste medewerker bediening van Residence Rhenen – Restaurant de Rotisserie
staat de gast centraal. Kenmerkend in de functie is de dienstverlening in het algemeen
en het reageren op de verwachtingen en wensen van de gast in het bijzonder. De
eerste medewerker bediening is primair verantwoordelijk voor het serveren van
dranken en gerechten, maar opnemen v an bestellingen, aannemen van
tafelreserveringen en afrekenen met onze gasten. Deze functie is gericht op
gastheerschap waarin je dagelijk s actief betrokken bent bij de operatie en voortdurend
streeft naar het verbeteren en waarborgen van ons serviceniveau.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Voorbereiding van de bediening, mise en place
• Het bedienen van onze gasten (Warm ontvangen/ bestellingen/ serveren)
• Gastheer of gastvrouw zijn
• Verrichten van af - en opruimwerkzaamheden
• Correct en gastvrij te woo rd staan bij vragen van gasten
• Opmaken van de rekening en afrekenen met de gast
• Banqueting werkzaamheden indien nodig
• Bewaken en uitdragen van de Residence sfeer
• indien nodig geven van aanwijzingen en instructies
• Toezien op kwaliteit gericht op onze gasten

Profiel
• Werkervaring in a la carte restaurant op soortgelijk niveau is een pré
• Je bent gastvrij en representatief
• Communicatief sterk en makkelijk in de omgang met gasten en collega’s
• Horeca gerelateerde opleiding is een pré
• Professionele en servicegerichte houding met oog voor kwaliteit
• Flexibel en stressbestendig
• Gemotiveerd en een harde werker

Competenties
• Gastgericht – hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen, biedt
ongevraagd extra service aan gasten, helpt gasten adequaat en optimaal
• Flexibiliteit – staat open voor veranderingen en kan schakelen tussen diverse
werkzaamheden
• Toont inzet – is bereid om aan te pakken en neemt verantwoordelijkheid voor eigen
werkzaamheden
•Heeft oog voor detail

Het betreft een full time dienstverband, met een marktconform salaris .

Wil jij ons team versterken?
mail rechtstreeks je cv (incl. foto) en
motivatie naar
info@residencerhenen.nl

