Bedieningsmedewerker - NL
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!

Werkzaamheden

Als superster in de bediening ben jij verantwoordelijk om onze
gasten de ochtend, middag of avond van hun leven te bezorgen.
Hier komen veel verschillende taken bij kijken, maar het
belangrijkste is: onze gasten een geweldige tijd bezorgen terwijl
je bestellingen opneemt en drankjes en gerechten uitserveert.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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/smaken
Je schenkt verantwoord alcohol aan onze gast
Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk en helpt
je collega graag wanneer nodig

Wat bieden wij jou?

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

Waiting staff - English
Are you looking for a nice and fun job in a beautiful
environment? Do you like to pamper your guests completely? Do
you like to work hard and can you perform well under pressure?
Then we are looking for you!

Activities

As a superstar in the service, you are responsible for giving our
guests the morning, afternoon, or evening of their lives. This
involves many different tasks, but the most important one is:
making sure our guests have the best time, while taking orders
and serving drinks and dishes.

Who are we looking for?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

You are attentive, helpful, flexible, and well-mannered
You sense exactly what your guests want
You advise guests when necessary
You avoid statements such as 'no' or 'that's not possible'
and you offer extra service unsolicited
You switch quickly between different activities
You are not satisfied with an average performance
You are thorough, check yourself, work in an orderly and
orderly manner
You can explain certain drinks/dishes/flavours
You serve alcohol responsibly to our guest
You take responsibility for your own work and are happy to
help your colleague when necessary

What do we offer you?

You will work in a young and enthusiastic team. Our employees
are the heart of our business. Give us your initiative, passion,
and energy and we will give you your dream job! You will receive
on-the-job training and guidance, a competitive salary, and
challenging career opportunities.
Do you recognize yourself and do you want to be part of the
Morgan & Mees team? Mail your resume and motivation letter to:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

