Rijksmuseum Slot Loevestein zoekt ervaren bedieningsmedewerkers voor evenementen,
feesten & partijen
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ontvangt gasten bij binnenkomst, neemt bestellingen aan en bedient de kassa;
Je zet het terras klaar en richt ruimtes in op basis van het draaiboek;
Je realiseert en bewaakt de kwaliteitseisen zoals gesteld aan onder andere: voedsel (HACCP), presentatie en
ander kwaliteitseisen en daarbij behorende administratieve handelingen (zoals kassaprocedures);
Je ontvangt, controleert en verwerkt geleverde producten en voorraden;
Je signaleert en meldt knelpunten in de operationele bedrijfsvoering aan de dagelijkse leiding;
In afwezigheid van de dagelijkse leiding neem je diens taken waar;
Je ziet toe op het juiste gebruik en werking van inventaris of apparatuur, en onderneemt actie bij
onvolkomenheden;
Je bereidt dagelijkse operationele werkzaamheden voor, voert ze uit en houdt er toezicht op.

Wat verwachten wij van jou:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een LBO+/MBO werk- en denkniveau met ervaring;
Je stelt je dienstverlenend op richting gasten en collega’s
Je hebt uitstekende sociale vaardigheden, je bent representatief en gastvrij;
Je bent pragmatisch en je voorziet knelpunten;
Je werkt nauwgezet en met oog voor detail en kwaliteit;
Je bent (uiteraard) bereid om in het weekend en de avonduren te werken;
Je beschikt over eigen vervoer.

Wat bieden wij:
De arbeidsovereenkomst met Stichting Museum Slot Loevestein betreft een aanstelling via onze horeca payroller op
basis van een nader te bepalen aantal uren tussen de 16 tot 24 uur per week. De eerste aanstelling is voor een
periode van 12 maanden. Bij positieve evaluatie zal deze worden verlengd met nog een jaar, waarna wij de intentie
hebben om een vast dienstverband te bieden.
Deze functie wordt ingedeeld in functieschaal SL-IV obv de horeca CAO en het Loevestein functiekader. Het salaris,
afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt bij een FT dienstverband minimaal €1.883 en maximaal €2.190 bruto
per maand, exclusief 8% vakantiegeld.
Interesse?
Je kunt je reactie of vragen omtrent de functie tot en met 15 augustus 2021 sturen naar: info@slotloevestein.nl ovv
Sollicitatie bedieningsmedewerker.
Het maakt voor ons niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn
vooral nieuwsgierig naar jou. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te
vermelden.

