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. In een monumentaal pand met 34 unieke hotelkamers en 2
restaurants proberen wij onze gasten een bijzondere ervaring te geven.
Restaurant Alacarte is het culinaire paradepaardje van Hotel Prinsenhof. Het is een restaurant
met een spannende combinatie tussen historische elementen en moderne, strakke interieur
lijnen. Met uitzicht op de monumentale Prinsentuin dineren onze gasten op één van de
mooiste plekjes van Groningen.
MEDEWERK(ST)ER BEDIENING RESTAURANT ALACATRE, PARTTIME - PRINSENHOF GRONINGEN
WERKZAAMHEDEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
•

Bedienen van gasten in het restaurant; onder andere opnemen van bestellingen en
geven van informatie, serveren van bestellingen, opmaken van rekeningen en
afrekenen met gasten.

•

Het verlenen van ondersteuning van de Maître in het restaurant.

•

Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding van de bediening
zoals verzorgen van mise en place (o.a. opdekken van tafels).

•

Overige werkzaamheden zoals assisteren bij de opbouw van en bedienen tijdens
recepties en partijen.

PROFIEL
Wij zoeken een ervaren servicegerichte gastheer/gastvrouw 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:
•

Je beschikt over minimaal twee jaar ervaring als medewerker bediening.

•

Je hebt interesse in wijn zowel als spijs en vooral de combinatie van die twee.

•

Je bent een teamplayer, leergierig, en je beschikt over een professionele en
servicegerichte houding.

•

Aandacht voor de gast bij ontvangst en vertrek is even vanzelfsprekend als de service
aan tafel.

•

Je bent communicatief vaardig en representatief.

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.nl ter attentie van Yvonne SeepmaJongsma

