Wij zijn op zoek naar
Medewerk(st)ers Bediening PARTTIME (FULLTIME in overleg)

Functieomschrijving
Heb je altijd al graag in de horeca willen werken in een prachtig pand, waarin je omringd bent
door één en al historie en kwaliteit? Wil je vaak in de weekenden vrij zijn? Zoek je een
werkomgeving met leuke collega’s waar kwaliteit, vakmanschap en gastheerschap voorop staan?
Als medewerk(st)er bediening ben je gastheer/-vrouw in de ruimste zin van het woord. Je verzorgt
onder andere het de mise en place, ontvangt gasten, neemt de bestellingen op, serveert de gerechten
en drankjes en ruimt op- en af. Daarnaast ben je inzetbaar bij partijen. Je vindt het uitdagend om
met maandelijks wisselende menukaarten en de daarbij passende wijnen te werken. Kortom, je
houdt van afwisseling. Je bent flexibel inzetbaar gedurende de gehele week (nadruk op maandag
t/m vrijdag en op avonden). In het weekend en op feestdagen zijn wij in principe gesloten, tenzij er
een evenement plaatsvindt.
Functie-eisen










Minimaal 1 jaar ervaring met catering/horeca;
Gast- en servicegericht en communicatief vaardig;
Flexibel en stressbestendig;
Representatief en een goede uitstraling;
Teamplayer;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord;
In bezit van diploma sociale hygiëne is een pré of je bent bereid deze te halen;
Woonachtig in de regio Haaglanden;
In het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of je bent bereid deze aan te
vragen.

Overige




CAO Koninklijke Horeca Nederland van toepassing als basis voor de
arbeidsvoorwaarden;
Referenties kunnen worden opgevraagd;
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Wat voor organisatie is de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte (Sociëteit)?
De Sociëteit, opgericht in 1782, is een besloten vereniging, die al meer dan twee eeuwen een
markante positie in het Haagse sociale leven inneemt. De Sociëteit beschikt over twee gebouwen:
het Pleingebouw in het centrum van Den Haag en de zomerresidentie Paviljoen De Witte in
Scheveningen.
De Witte beschikt over een ledengedeelte met een à la carte restaurant, een bar, een brasserie, een
bibliotheek, een biljartzaal, een kegelbaan, twee bridgezalen en meerdere uitermate representatieve
ruimtes voor verschillende banqueting doeleinden voor zowel in- als externe partijen. Er zijn twee
keukens: één à la carte keuken en één banqueting keuken. Door de regelmatige terugkeer van leden
c.q. gasten veranderen de verschillende menukaarten zeer regelmatig.
Wil je meer weten over de Sociëteit? Bezoek onze website: www.societeitdewitte.nl
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de virtuele tour op onze website, zodat je ons prachtige pand kunt
bewonderen.
Geïnteresseerd?
Mail uw motivatie en CV naar personeelszaken@societeitdewitte.nl o.v.v. sollicitatie
Medewerk(st)er Bediening parttime/fulltime
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