Vacature
MEDEWERKER BANQUETING & BEDIENING (pt)
Goed eten en drinken, evenementen, zakelijke bijeenkomsten en een ontspannen
sfeer. Dat is waar jij dagelijks mee te maken hebt als je bij ons begint als Medewerker
Banqueting & Bediening. Je zorgt er, in samenwerking met ons team en Social Impact
Factory, voor dat meetings en evenementen op Vredenburg 40 goed zijn voorbereid
en soepel verlopen. Als de zaal strak staat, het eten en drinken op tijd wordt
geserveerd en de gasten tevreden ons pand verlaten, dan ben jij blij!
Naast (zakelijke) evenementen, kun je bij De Utrechter ook terecht voor een lekker
ontbijt, lunch, diner of borrel in de stadsbrasserie, live muziek en andere culturele
activiteiten. Dit zeven dagen per week, op een centrale plek in de stad waar bewoners
en bezoekers van Utrecht samenkomen. Samen met Social Impact Factory faciliteren
wij impactvolle ontmoetingen, die je nog lang bij blijven.
Als Medewerker Banqueting…
Ben je onderdeel van een team waarin professionaliteit, vakmanschap en
persoonlijke service bovenaan staat. Dankzij jouw ervaring en enthousiasme zorg jij
ervoor dat onze boekingen en events piekfijn zijn voorbereid en als gevolg daarvan
soepel verlopen.
Wie ben jij?
Ben jij gastgericht, flexibel, heb je oog voor detail én werk je graag hard met je
collega’s? En ben jij part-time beschikbaar? Dan zoeken we jou.
Naast bovenstaande kwaliteiten beschik jij over het volgende:
- Ervaring in de horeca als banqueting medewerker of medewerker bediening;
- Je hebt een passie voor alles wat met eten en drinken te maken heeft en laat je
graag inspireren door je collega's en omgeving
- Je hebt altijd een lach op je gezicht en weet gasten het gevoel te geven dat ze
gezien worden door persoonlijke, oprechte interesse;
- Je bent bij voorkeur woonachtig in Utrecht of omstreken.
Wat bieden wij?
- Een fijn team met gezellige collega’s;
- De mogelijkheid om te leren en te groeien binnen het bedrijf;
- Een cultuur waarin jouw ideeën en inbreng gewaardeerd wordt;
- Een fulltime baan met een marktconform salaris.
Ben jij wie we zoeken? Stuur je CV en motivatie naar info@deutrechter.nl en wie weet
ontmoeten we elkaar binnenkort.
Voor meer informatie over De Utrechter, bekijk www.deutrechter.nl.

