BEDIENING TOPPERS GEZOCHT!
Café Par Hasard is op zoek naar toppers die ons gezellige team komen versterken op de
Ceintuurbaan in de Pijp. Je komt te werken in een enthousiast en jong team. Par Hasard staat
voor de beste huisgemaakte frites (AD Friettest), de lekkerste Bourgondische gerechten en
een grote selectie aan topkwaliteit wijnen.

Als medewerker in de bediening ben je het gezicht naar de gasten toe en word jij enthousiast
van gastvrijheid en het serveren van dranken en onze gerechten. Door diverse on the job
trainingen leer je veel over onze (Franse) wijnen en bourgondische gerechten.

o
o
o
o

Jij:
Weet in de drukte je hoofd koel te houden en het overzicht te bewaren
Bent spontaan en wil gasten serveren en een mooie avond bieden
Wil werken in de eerste vestiging van een groeiend bedrijf
Werkt graag in een jong en enthousiast team met flexibele uren i.v.m. studie.

Wij bieden:
o Flexibele werkuren, ideaal als studentenbijbaan. Par Hasard is 7 dagen p/w geopend
van 12:00-23:00 (zowel lunch als diner).
o Een prettige werkplek met hele leuke collega’s!
o Een boven marktconform salaris
o Ontwikkelingsmogelijkheden en veel training. Par Hasard groeit en jij kan meegroeien!
o Personeelseten- en drinken, verspreid over de dag
o Twee keer per jaar een personeelsfeest! In september staat er een op de planning…;-)

Nog geen ervaring in de horeca? Geen probleem, dit leren we je graag! Het belangrijkste is
dat je altijd met een glimlach en enthousiasme op de vloer staat en onze gasten ontvangt.
Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team waarbij we hard werken om iedere dag
de meest lekkere gerechtjes en goede service te bieden voor al onze gasten,
dan is werken bij Par Hasard iets voor jou! Kom langs, bel ons of stuur een mailtje naar
Eveline: eveline@cafeparhasard.nl (meer info:www.cafeparhasard.nl)

