
Organisatorisch sterk en bewaart het overzicht

Iemand met minimaal 2 jaar horeca ervaring

Minimaal inzetbaar voor 24/32 uur.

Op zoek naar een uitdaging voor langere tijd

Flexibel; weekenden en avonden beschikbaar

Lekker sociaal en hebt een aanpakkersmentaliteit

Parttime / Fulltime dienstverband

Een marktconform salaris en een gezellig team

Een baan waar je per direct kunt starten!

Jij bent het visitekaartje van FAIR WAY 66!
Samen met je collega’s zorg jij voor een prettig service

niveau. Jij weet precies wat er afspeelt in en rondom het

restaurant/clubhuis. Je draagt bij aan een prettige beleving

van de leden/bezoekers en zorgt ervoor dat de gasten zich

gezien voelen. Tijdens je werk geniet je iedere dag weer van

het prachtige uitzicht op de golfbaan.

Organisatie
FAIR WAY 66 is een restaurant gelegen aan de schitterende

fairways van Golf Wouwse Plantage midden in een

stiltegebied aan de rand van Bergen op Zoom.

Bij FAIR WAY 66 staat service hoog aangeschreven.

Om ons serviceniveau (voor leden van de golfclub en

bezoekers) verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar een

allround horeca medewerker met passie voor het vak!

Jij bent:

met doorgroeimogelijkheden

Wij bieden:

Horeca liefhebber gezocht

op prachtige golfbaan!

Golf Wouwse Plantage / FAIR WAY 66
Zoomvlietweg 66

4624 RP Bergen op Zoom
nienke@golfwouwseplantage.nl
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