
  

 

 

Ben jij de uitblinker die we zoeken?! 

 

Medewerker bediening (fulltime en oproepbasis) 
 

Westerbergen is meer! In deze functie ben je het visitekaartje van ons bedrijf. Jij maakt het 

verschil of gasten zich welkom voelen. Het kan op sommige momenten erg druk zijn, het is 

dan van belang dat je overzicht kunt houden én kunt werken onder druk. Lijkt jou het leuk om 

samen met je collega’s de verwachtingen van onze gast te overtreffen? Zit jij vol positieve 

energie? Solliciteer dan!  

 

De functie 

Als medewerker bediening bij Westerbergen ben jij het gezicht naar de gasten toe. Bij ons is 

geen dag hetzelfde, gelukkig! De ene dag sta je achter de bar, terwijl je bijvoorbeeld de dag 

daarop onze gasten een onvergetelijke bruiloft bezorgt! Jij neemt (tafel) reserveringen aan, 

ontvangt gasten bij binnenkomst, begeleidt en adviseert ze bij hun menukeuze, serveert 

gerechten en dranken en rekent met de gast af. Ook jouw werktijden verschillen van dag tot 

dag: wij hebben ochtend-, middag- en avonddiensten en zijn 7 dagen per week geopend. 

Mede door jouw enthousiasme komen onze (vaste) gasten graag nog eens terug. Geloof ons, 

er is niets leuker dan dat!  

 

Wat vragen wij van jou 

 

- Dat je met een grote glimlach naar je werk komt 

- Ervaring is geen must, wij leren je graag de kneepjes van het vak 

- Je bent spontaan, niet verlegen en goed met gasten 

- Een flexibele instelling, geen 9 tot 17 mentaliteit 

- Inzetbaar in weekenden, avonduren en vakanties 

- Je laat je niet snel gek maken 

- Enthousiasme en motivatie 

 

 

Wat krijg je van ons 

- Je gaat met een glimlach naar je werk, maar met een nog grotere glimlach naar huis 

- Ontwikkelingsmogelijkheden: Westerbergen groeit en jij kunt meegroeien 

- Een fantastische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is 

- Personeelseten- en drinken 

- Een marktconform salaris 

- De leukste en gemotiveerde collega’s 

 

Nog steeds enthousiast? 

Wij ontvangen graag jouw cv én motivatie. Zodra wij jouw sollicitatie binnen hebben ontvang 

je van ons een bevestiging. Wanneer je in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek krijg 

je hiervan bericht. Weet jij ons te verrassen met je motivatie? 

 



Je kunt je gegevens sturen naar: 

 

Westerbergen 

t.a.v. Dhr. J. Veltman 

Oshaarsweg 24 

7932 PX Echten 

 

Of per e-mail: jveltman@westerbergen.nl 

 

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


