Houd je van goed eten en drinken en ben je leergierig aangelegd? Heb je kwaliteit hoog in
het vaandel en vind je het leuk om in een inspirerende omgeving te werken? Wij willen onze
bedieningsbrigade graag uitbreiden en zijn op zoek naar jou!
Midden in het centrum van de stad Groningen, onder de rook van de Martinitoren, vind je
Hotel Prinsenhof Groningen. Het absolute middelpunt van Hotel Prinsenhof is het Grand
Café. Gevestigd in een voormalige fraterkerk uit 1436, ademt deze prachtige ruimte één en
al historie.
In het Grand Café kunnen onze gasten genieten van het ontbijt, een kopje koffie met
huisgemaakt gebak, een heerlijke lunch, een glaasje aan de bar of een ontspannen diner.
Aan jou de eervolle taak om voor onze gasten te zorgen en om verwachtingen te overtreffen.
Want daar gaat het om bij Prinsenhof Groningen!
MEDEWERKER BEDIENING GRAND CAFÉ - PRINSENHOF GRONINGEN (M/V)
WERKZAAMHEDEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN


Je bent verantwoordelijk voor het bedienen van onze gasten. Taken die hieronder
vallen zijn onder andere: het verwelkomen van gasten, het zelfstandig opnemen van
bestellingen, informeren, bijbehorend kassagebruik, uitserveren en afrekenen.



Je verricht werkzaamheden ter voorbereiding op het servies: mise en place.



Je bent flexibel inzetbaar bij de voorbereidingen op en de uitvoering van een
groepsreservering.



Je stelt je dienstbaar op en probeert te aller tijde de verwachtingen van onze gasten
te overtreffen.



Je straalt rust, zelfvertrouwen en plezier uit.

PROFIEL
Wij zoeken een sterke persoonlijkheid die samen met ons van Prinsenhof Groningen een
heerlijke plek maakt om met vrienden, familie, collega’s of relaties bijeen te komen en van
goed eten en drinken te genieten. De volgende eigenschappen en ervaringen verwachten wij
van jou:


Ervaring in een vergelijkbaar restaurant is een pré



Enige productkennis (wijn/spijs) is een pré



Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal



Je bent professioneel, representatief, een teamspeler, flexibel en leergierig



Je bent minimaal 10 uur per week beschikbaar

WIJ BIEDEN
Een prettige werkomgeving en een passende vergoeding voor jouw diensten conform de
Horeca CAO. Zoals jij zorgt voor onze gasten, zorgen wij voor jou. We kijken er naar uit je
als collega te begroeten.
Stuur je C.V. en motivatie naar werken@prinsenhof-groningen.nl.

