Ajax is op zoek naar een fulltime Medewerker Horeca
Wat je gaat doen |
Het voorbereiden en uitserveren van voedsel en drank aan de spelers en bezoekers. Het verrichten
van ‘bardiensten’ voor, tijdens en na afloop van wedstrijden. Het creëren van een gemoedelijke sfeer
in de openbare ruimte op het Sportcomplex De Toekomst.
Hoofdactiviteiten |
•
•
•
•
•
•

Het creatief en smaakvol presenteren van de lunch en sportmaaltijden
Het dagelijks schoonhouden van de werkruimte conform het schoonmaakplan
Het op verzoek verzorgen van koffie, thee en lunch voor vergaderingen op het sportcomplex
Het verrichten van bardiensten voor, tijdens en na afloop van wedstrijden
Het (mede) ontvangen van gasten
Het ontvangen, beheren en afdragen van de betaling

Bij de uitvoering van de functie moet rekening gehouden worden met de wet- en regelgeving
rondom hygiëne (Warenwet en HACCP).
Wat neem jij mee? |
• MBO-niveau
• Enige werkervaring in soortgelijke functie
• Enthousiast en servicegericht
• Zelfstandig
• Flexibele instelling, bereid om in wisseldiensten, ’s avonds, in weekenden en op feestdagen
te werken
• Certificaat Sociale Hygiëne (of bereid deze te halen)
• Bekend met HACCP
Wat wij te bieden hebben |
Marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime functie
(40 uur).
Een sportieve, maatschappelijke en inspirerende omgeving waar iedere dag anders is.
De standplaats is op het sportcomplex De Toekomst.
Een prestatieve omgeving met de wil om iedere dag beter te willen worden.
Heb je interesse?| Denk je dat jij onze kandidaat bent en voldoe je aan het gevraagde profiel dan
kun je reageren door jouw motivatiebrief en CV te sturen naar personeelszaken@ajax.nl. Reageren
kan tot en met 22 februari aanstaande. Het heeft geen zin om te reageren op deze functie als je niet
aan de gestelde functie eisen voldoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

