Oproepmedewerkers voor het restaurant
Wie zoeken wij?
Natuurlijk enthousiaste mensen van 16 jaar of ouder die willen werken in een unieke organisatie als het
Nederlands Veteraneninstituut en het als een uitdaging zien om onze gasten een aangenaam verblijf te bezorgen.
Dat alles vanuit onze mooie locatie dat onder andere ruimte biedt aan een hotel, bar en restaurant met 140
zitplaatsen, een terras met 100 zitplaatsen, 12 zalen variërend van 8 tot 200 personen en natuurlijk een goed
uitgeruste ruime keuken waar ontbijt, lunch en diner voor gasten en medewerkers bereid wordt als ook de
banqueting voor bijeenkomsten en evenementen.
Ervaring in de horeca is een pré, maar je gastvrije, warme instelling en de wil om te leren vinden we belangrijker
dan theoretische kennis. Je voorkomen en omgangsmanieren met gasten geven dan ook de doorslag.
We vertellen je er in een gesprek graag meer over! Of kijk eens op onze site www.nlveteraneninstituut.nl.
Spreekt het je aan? Lees dan verder en solliciteer.
Wie zijn wij?
Het Nederlands Veteraneninstituut zet zich in om de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die erkenning,
waardering en zorg te geven die zij verdienen. Wij beschikken over jarenlang opgebouwde kennis en expertise op
het gebied van veteranenthema’s. Ons gedreven team van ruim tweehonderd medewerkers is meedenkend en
steeds op zoek naar vernieuwing om onze missie nog beter uit te voeren. Daarvoor bundelen we onze kracht,
kennis en kunde met andere organisaties en maatschappelijke partijen. Zo bouwen we met elkaar aan een
samenleving waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen.
Binnen onze organisatie valt het team restaurant onder het onderdeel Hospitality. Net als het team van de
keuken, huishoudelijke dienst, de receptie en de servicedesk. Het gebouw bestaat uit een groot kantoorgedeelte
voor onze collega’s maar ook hebben we 14 zalen en 37 kamers voor onze gasten.
Wat bieden wij?
•

Werken in een unieke organisatie.

•

Werken in een team met betrokken en enthousiaste collega’s.

•

Wij hebben aantrekkelijke werktijden zowel in weekenden, avonden en overdag.

•

Wij bieden hierbij onregelmatigheidstoeslag volgens de cao Sociaal Werk.

•

Werken voor een prima salaris met een uurloon tussen € 11,40 en € 14,45 bruto en goede
arbeidsvoorwaarden volgens de cao Sociaal Werk.

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur dan je motivatie en cv naar werken@nlveteraneninstituut.nl.
Heb je nog vragen over de vacature? Stuur dan een mail naar Marjan Meerssman, Coördinator Restaurant,
m.meerssman@nlveteraneninstituut.nl of bel 06 469 38 855.
Het verkrijgen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

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

