
 

Eerste medewerker bediening 32-38 uur 
 

Bedrijfsomschrijving 
Grand-café De Oude School is een moderne tent. Geopend voor koffie, lunch, diner, borrel etc. We 
serveren mooie cocktails, mocktails, fancy coffees, funky food, alles met liefde voor mooie 
producten. We beschikken over een leuk terras op een pittoresk dorpspleintje. Waar in de zomer 
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, door zowel toeristen als locals. Ook s' winters weet men ons 
goed te vinden waardoor deze job makkelijk kan uitgroeien tot een fulltime aanstelling. Door de 
gespreide openingstijden is er in overleg ook ruime vrijheid in werktijden 

Wie zoeken wij? 
Jij bent die stralende man/vrouw die moeiteloos met een vol dienblad tussen de tafels door loopt. Jij 
weet een band op te bouwen met onze gasten en houdt ervan om ze met jouw stralende glimlach in 
de watten te leggen. Jij hebt ervaring in de horeca, bent flexibel en weet precies waar jij op moet 
letten, ook heb jij leidinggevende capaciteiten. Jij bent energiek en houdt ervan om met collega’s 
samen te werken en samen te gaan voor tevreden gasten. 

Dankzij jou kunnen onze gasten genieten van heerlijk eten en een geweldige service. Jij bent het 
gezicht van Grand Café de Oude School. 

Wat kun je van ons verwachten? 
Wij geven jou vrijheid en kansen. Wij begeleiden jou waar nodig. Wij bieden een fijne werkomgeving 
en een heel leuk en gezellig team. Wij werken hard met elkaar om voor die tevreden gast te gaan. 
Wij vinden jouw werkplezier ook heel belangrijk. Wij zijn open en transparant. Jouw leeftijd maakt 
ons niet uit, jouw professionaliteit wel. 

Spreekt dit jou aan? Dan horen wij graag van jou! 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Flexibele werkuren 
• Vakantiegeld 
• Budget voor professionele ontwikkeling 
• Personeelskorting 
• Uitzicht op vast dienstverband en doorgroeimogelijkheden 

 
Parttime uren: 32/38 per week 

Verwachte startdatum: 1-10-2020 

Reageer voor 1-10-2020. Een hele brief hoeft niet, maar wij willen wel graag kort weten waarom jij 
bij ons wilt werken. Vergeet ook niet je CV. info@grandcafedeoudeschool.nl 

 


