
 

 

1
e
 medewerker bediening (M/V) 38 uur 

 

De functie 
Als 1

e
 medewerker bediening durf je de dagelijkse verantwoordelijkheid te nemen en ben je 

het gezicht van Westerbergen. Je houdt niet alleen overzicht in ons restaurant, maar weet ook 

wat er gebeurd op het terras en onze zalen. Ben jij representatief, flexibel, spontaan, 

enthousiast én sta jij onze gasten met een vriendelijke glimlach te woord? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! Je geeft leiding aan een team van (bediening) medewerkers en rapporteert aan 

de teamleider. Als gastheer/gastvrouw ben je verantwoordelijk voor de totale beleving van 

onze gasten.  

 

Dit ben jij 
Wil jij ervoor zorgen dat het onze gasten aan niets ontbreekt en ze met een glimlach naar huis 

gaan? Werk jij graag in een jong en dynamisch team en heb je passie voor de horeca? Dan 

zijn wij op zoek naar jou! Beschik jij tevens over een frisse, representatieve uitstraling en ben 

je collegiaal? Solliciteer dan direct! 

 

- Minimaal 3 jaar ervaring in vergelijkbare functie. 

- Communicatief sterk, flexibel en stressbestendig.  

- Een motiverende en enthousiaste houding. 

- Je beschikt over vakmanschap en bent gastvrij. 

- Het bezit van een afgeronde gerelateerde opleiding en Sociale Hygiene is een pré. 

- Werken in de avonden, weekenden én tijdens vakanties en feestdagen. 

 

 

Wat bieden wij 
- Goede werksfeer in een prettige werkomgeving. 

- Mogelijkheid tot groeien. 

- Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen. 

- Ruimte voor eigen initiatief en inbreng van ideeën.  

 

Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met 

Jasper Veltman op telefoonnummer 0528 25 12 24.   

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct! Wij ontvangen graag jouw 

motivatie en cv met pasfoto. Deze kun je sturen naar; jveltman@westerbergen.nl   

 

Westerbergen 

t.a.v. Dhr. J. Veltman 

Oshaarsweg 24 

7932 PX Echten 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:jveltman@westerbergen.nl

