Parttime medewerker bediening Restaurant en Brasserie MANNA
Goed verdienen voor je reis, je studie of om een beetje comfortabel te kunnen leven? MANNA in
Nijmegen heeft de perfecte baan voor je! Leuk werk in de bediening, goed planbare diensten, een
fantastisch team dat er met elkaar een feestje van maakt, interessante internationale gasten en een
heel lekker inkomen.
Als parttime medewerker in de bediening bij MANNA heb je een wereldbaan. Je hebt inspirerend en
uitdagend werk, je verdient goed en je leert wat gastvrijheid op topniveau is. Daar heb je echt de rest
van je leven iets aan. Als je later je eigen onderneming begint, een topfunctie krijgt bij de overheid of in
het bedrijfsleven; echte gastvrijheid en klantgerichtheid maken altijd het verschil.
Wat bieden wij jou?
Bij MANNA ben je onderdeel van een van de populairste restaurants van Nijmegen en omstreken. Je
werkt op een inspirerende en dynamische werkplek in een team dat voor elkaar door het vuur gaat. Je
diensten zijn wisselend maar goed planbaar en ruim van tevoren bekend. Je krijgt alle gelegenheid en
ondersteuning om door te groeien in ons bedrijf.
Naast een uitdagende functie bieden wij je nog veel meer. MANNA heeft een uitgebreid en bijzonder
medewerkersplan. Niet alleen een goed salaris en een bijzondere werkplek, maar ook scholing en
allerlei opleidingsmogelijkheden, uitjes met het team. En wil je sporten of fitnessen? Wij betalen dat voor
jou.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een gedreven en gepassioneerde collega met veel enthousiasme en goede sociale
vaardigheden. Je ontvangt, bedient en adviseert onze gasten. MANNA staat bekend om het hoge
serviceniveau. Als parttime medewerker bediening is het voor jou dus vanzelfsprekend om onze gasten
op een gastvrije, vriendelijke en professionele manier te bedienen. Zij verwachten een fantastische
ervaring, jij en het team zorgen daarvoor. Je bent enthousiast, gedreven, professioneel, attent en
flexibel. Als medewerker van MANNA zorg je ervoor dat onze gasten zich echt in de watten gelegd
voelen.
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Wat vragen wij van jou?
We vragen vooral om een servicegerichte instelling. Je hebt oog voor de wensen van onze gasten, kunt
goed plannen en organiseren en bent niet bang om hard te werken. Een opleiding of ervaring in food &
beverage in de horeca is een pré. Net als enige wijnkennis. Nog belangrijker is dat je je herkent in de
begrippen; teamspirit, flexibiliteit en collegialiteit. Vanwege het veelvuldige contact met (inter-)nationale
gasten, ben je communicatief vaardig en heb je een representatieve uitstraling, evenals uitstekende
kennis van de Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal.

Details van de vacature
Afdeling
Contractvorm
Werktijden
Talenkennis
Salaris
Opleidingseisen
Ervaring
Solliciteren

F&B
Arbeidsovereenkomst op basis van 12 tot 16 uur per
week
Wisselende diensten
Een goede kennis van Nederlandse, Engelse en
Duitse taal.
Afhankelijk van opleiding en leeftijd
Minimaal middelbaar opleidingsniveau
Relevante werkervaring in de horeca
Sollicitaties (voorzien van C.V. – Foto – en motivering)
evenals vragen, kun je richten aan
werken@manna-nijmegen.nl t.a.v. Deborah van
Kempen
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