Your dream job might be just
one click away!

We are expanding and are looking for new talent to
make dreams come true!

Are you our brand new…?

F&B-employee
Ben jij opzoek naar een leuke gezellige baan in een mooie
omgeving? Hou jij ervan om gasten helemaal in de watten te
leggen? Hou je van hard werken en kan je goed presteren onder
druk? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Als superster in de bediening ben jij verantwoordelijk om onze
gasten de ochtend, middag of avond van hun leven te bezorgen.

De volgende uitspraken zijn op jou van toepassing:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je bent attent, behulpzaam, flexibel en welgemanierd
Je voelt haarfijn aan wat jouw gasten wensen
Je adviseert wanneer nodig
Je vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ en biedt
ongevraagd extra service
Je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden
Je bent niet tevreden met een gemiddelde prestatie
Je bent grondig, controleert jezelf, werkt ordelijk en
overzichtelijk
Je kan uitleg geven over bepaalde dranken, gerechten en
smaken
Je schenkt verantwoord alcohol aan onze gast
Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk en
helpt je collega graag wanneer nodig

Ervaring:

Graag! (Of je bent een aanpakker en
leergierig)

Dienstverband:

Fulltime/parttime (Minimaal 2, maximaal
5 dagen in de week)

Je komt te werken binnen een team van enthousiaste,
hardwerkende supersterren die service en gastvrijheid ademen.
Je krijgt on-the-job trainingen en begeleiding, een
marktconform salaris en uitdagende doorgroeimogelijkheden.

Herken jij jezelf en wil jij deel uitmaken van het Morgan &
Mees team? Mail je CV en motivatiebrief naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Bartender / Barista

Ben jij de koning in het maken van de mooiste en lekkerste
dranken? Voel jij haarfijn aan wat gasten willen? Heb jij service
hoog in het vaandel staan? Vind je het leuk om in een mooie
gezellige omgeving te werken en heb je ervaring achter de bar
als bartender en/of barista? Word dan onze nieuwe collega!
Als bartender/barista ben jij het gezicht van Morgan & Mees
en bezorg jij onze gasten behalve de allerlekkerste drankjes,
ook een gezellige avond waar ze aan terug zullen denken. Ze
willen niet meer naar huis en voor je het weet zie je ze weer
terug!

De volgende uitspraken zijn op jou van toepassing:
o Je bent een ware gastheer/gastvrouw
o Je weet de juiste sfeer te creëren
o Je voelt haarfijn aan wat gasten wensen en adviseert waar
nodig
o Je hebt goed overzicht en bent kostenbewust
o Je vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ en biedt
ook ongevraagd extra service
o Je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden
o Je bent niet tevreden met een gemiddelde prestatie
o Je hebt ervaring in het bereiden van verschillende
dranken / cocktails / koffies
o Je schenkt verantwoord alcohol aan de gast
Ervaring:
Horeca-ervaring vereist (of een snelle leerling)
Startdatum:
Zo snel mogelijk
Dienstverband: Fulltime/parttime (minimaal 3, maximaal 5 dagen
in de week)

Wat bieden wij jou:
Je komt te werken binnen een team van enthousiaste,
hardwerkende supersterren die service en gastvrijheid ademen. Je
krijgt on-the-job trainingen en begeleiding, een goed salaris en
uitdagende doorgroeimogelijkheden.
Herken jij jezelf en wil je deel uitmaken van het Morgan & Mees
team?
Mail
je
CV
en
motivatiebrief
naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Manager / Shiftleader
Vind jij het een uitdaging om altijd het beste uit jezelf en
anderen te halen? Ben jij in staat om de perfecte sfeer te
creëren? Zorg jij er graag voor dat alles op rolletjes loopt,
zodat ons team straalt en onze gasten de perfecte dag/avond
genieten? Word dan onze nieuwe collega!
Werkzaamheden:
Als shiftleader ben je verantwoordelijk voor de operatie in ons
restaurant. Je bent het aanspreekpunt voor zowel hotelgasten
als gasten van buiten het hotel. Een goede samenwerking met
de front office en keuken is essentieel voor een optimale
dienstverlening. Je draagt zorg voor een goed teamgevoel en
door je spontane, natuurlijke leiderschapskwaliteiten coach,
motiveer en geef je loyaal leiding aan het team. Daarbij
coördineer je de werkzaamheden van je team, ben je goed in het
oplossen van problemen, hou je je bezig met het inwerken van
nieuwe medewerkers en ben je verantwoordelijk voor de
financiële afhandeling van je shift. Daarnaast is het mogelijk
om meerdere taken op te pakken zoals nieuwe collega’s
inwerken, roosters maken en sollicitaties uitvoeren.
Wie zoeken wij?
o Je bent gepassioneerd
o Je hebt ervaring in de horeca
o Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je bent een echte
gastvrouw/gastheer
o Je hebt productkennis en deze kennis deel je maar al te
graag met jouw gasten en collega’s
o Je beschikt over een hoog energieniveau, je bent
ambitieus en proactief
Startdatum:
Dienstverband:

per direct
Fulltime (4 of 5 dagen per week)

Wat bieden wij jou?
Je komt te werken binnen een team van enthousiaste,
hardwerkende supersterren die service en gastvrijheid ademen.
Je krijgt on-the-job trainingen en begeleiding, een goed salaris
en uitdagende doorgroeimogelijkheden.
Herken jij jezelf en wil je deel uitmaken van het Morgan &
Mees team? Mail je CV en motivatiebrief naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Zelfstandig werkend kok / Chef de partie (fulltime/ parttime)
Is koken jouw passie? Wil jij werken in een keuken op
topniveau? Werk jij graag met de allermooiste producten en de
leukste
mensen?
Dan
zijn
wij
opzoek
naar
jou!
Als zelfstandig werkend kok is multitasking jou op het lijf
geschreven en kan je goed presteren onder druk. Met de
begeleiding van onze chef en souschef laat jij je creativiteit
spreken
en
maak
je
de
mooiste
gerechten.
o Je bent georganiseerd, werkt nauwkeurig en precies
tijdens de piekuren in de keuken
o Je houdt ervan om in een dynamische omgeving te werken
o Je werkt volgens de richtlijnen van HACCP
o Jij hebt minimaal twee jaar gastronomische en
ambachtelijke ervaring
o Of je bent een aanpakker en leergierig
Dienstverband: Fulltime/ parttime
Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Onze
medewerkers zijn het hart van onze business. Geef ons jouw
initiatief, passie en energie en wij geven jou je droombaan! Je
krijgt on-the-job trainingen en begeleiding, een marktconform
salaris en uitdagende doorgroeimogelijkheden.
Herken jij jezelf en wil jij deel uitmaken van het Morgan &
Mees
team?
Mail
je
CV
en
motivatiebrief
naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Sous Chef (fulltime)
Ben jij onze nieuwe gedreven en enthousiaste Souschef?
Als Souschef geef jij leiding op de werkvloer in de keuken. Je
stuurt de medewerkers vaktechnisch aan en draagt zorg voor de
(voor)bereiding en presentatie van gerechten en gerecht
gedeelten volgens planning, vaste instructies en werkmethoden
die mede door jou zijn vastgesteld. Je bent sparringpartner van
onze Chef bij het, op basis van ontwikkelingen in de markt,
aanpassen van de kaart/recepten. Daarnaast draag je zorg voor
de controle op de dagelijkse leveringen die besteld worden.
Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden
andere uit de volgende taken:

bestaan

onder

De nadruk van de functie ligt on the job op het coördineren en
controleren van een zo efficiënt en effectief mogelijk
bereidingsproces en het coachen, motiveren en opleiden van
alle medewerkers.
Recepten en menu’s worden door jou vastgesteld, zowel op basis
van
inhoudelijke
kennis
als
inzicht
in
de
markt
en
marges/prijsstellingen.
Verder ben je verantwoordelijk voor de gehele keukenbrigade,
de afwas en het magazijn dat je meewerkend aanstuurt vanuit
de operatie.
Je bent stressbestendig en werkt strikt volgens de HACCPregelgeving. Daarnaast ben je een coachend leider en inspireer
jij je team zonder efficiency en brutomarge uit het oog te
verliezen.
Naast je verantwoordelijkheid voor het keukenteam, beheer je
de keukeninkoop en het waarborgen van de kwaliteit en
continuïteit daarvan. Je stuurt aan op cijfers zonder het
menselijke aspect van je functie uit het oog te verliezen.

Jij bent
o Ambitieus en leergierig
o Je kunt organiseren, plannen, samenwerken en
beslissingen nemen
o Creatief, flexibel en hebt oog voor detail
o Je hebt overzicht en kunt werken onder druk
o Eerlijk
o Culinair creatief
o Een people manager
o Een aanpakker
o Een teamplayer
o Representatief, gastvrij en servicegericht
o Flexibel (ook met feestdagen)
Je komt te werken in een klein jong enthousiast team. Wij
willen
groeien,
onszelf
continu
uitdagen
en
blijven
ontwikkelen.
Wij bieden
o
o
o
o
o
o

Een goed salaris
Opleiding en doorgroeimogelijkheden
De allerleukste collega’s
Gezellige sfeer
Personeelskorting in het hotel en restaurant
Een fijne werkomgeving

Herken jij jezelf en wil jij deel uitmaken van het Morgan &
Mees
team?
Mail
je
CV
en
motivatiebrief
naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Breakfast chef (fulltime – parttime)
Ben jij een echte early bird en hou je ervan om gasten de beste
start van de dag te bezorgen?Heb jij een enorme passie en liefde
voor eten? Word jij blij van het perfecte ei? Ben je creatief en
denk jij graag mee met nieuwe gerechten en producten? Hou je
van een schone en georganiseerde keuken? Heb je ervaring in
de keuken en wil je graag leren en je kennis verbreden? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Verantwoordelijkheden
o Zelfstandig of in teamverband draaien van het ontbijt
o Je bent actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe
gerechten
o Het schoonhouden van de werkomgeving
o Het zorgen voor een constante voorraad
o Het inspireren en enthousiasmeren van collega’s over
jouw vak
Jij bent:
o Een kok met ervaring in de keuken
o Iemand die goed zelfstandig kan werken
o Een ochtendmens: om 7.30 uur sta jij fluitend in de
startblokken
o Je hebt goede kennis van HACCP
o Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent
stressbestendig
Wat bieden wij?
o Bij Morgan & Mees werken we met de mooiste producten
en maken wij het liefste alles zelf
o Je krijgt veel vrijheid en wij investeren graag in jouw
ontwikkeling
o Je komt te werken in een klein, jong en enthousiast team
o Wij willen groeien, onszelf continu uitdagen en blijven
ontwikkelen
o Wij bieden een goed salaris
o Je krijgt de allerleukste collega’s
o Wij koken op hoog niveau in een informele setting en
gezellige sfeer
o Personeelskorting
Herken jij jezelf en wil jij deel uitmaken van het Morgan &
Mees team? Mail je CV en motivatiebrief naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Housekeeping Employee (fulltime)
Voel jij je voldaan wanneer alle hotelkamers en spiegels
blinken? Lijkt het jou leuk om in een jong ambitieus team met
gepassioneerde en hardwerkende collega’s te werken? En wil jij
bijdragen aan een glimlach op het gezicht van onze gasten
wanneer zij ons hotel binnenlopen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Jij bent:
o Een echte aanpakker, jij steekt graag de handen uit de
mouwen om alles schoon achter te laten
o Flexibel: in de weekenden en vakanties inzetbaar
o Gastvrij, jij vindt het leuk om gasten te woord te staan
o Daarnaast draag jij met jouw enthousiasme bij aan een
gezellige teamsfeer
Wij bieden jou:
o Een fijne persoonlijke werkomgeving
o Je komt te werken in een klein jong ambitieus gezellig
team
o Een goed salaris
o Personeelskorting
Herken jij jezelf en wil jij deel uitmaken van het Morgan &
Mees team? Mail je CV en motivatiebrief naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

If you don’t see what you are looking for
but think you’d like to join us in some other
manner?
Please feel free to contact us.

