vacature: banqueting assistent
de baan
Jouw werkzaamheden zullen (ongeveer) tussen 18.00 en 22.00 uur plaatsvinden. Tijdens deze uren
zijn de zakelijke vergadergroepen de zaal uit en kan deze omgebouwd of weer netjes gemaakt
worden voor de volgende dag en/of groepen. Via een planbord kan je zien hoe de zaal klaargezet
moet worden en zorg jij ervoor dat alles er super netjes uitziet. Het gaat om het klaarzetten van de
tafels, stoelen, presentatiemiddelen en schrijfwaren. Al het gebruikte servies ruim je op en zet je bij
de afwas neer.

jij
Bent een fijne collega waarmee we goed kunnen communiceren. Je vindt het leuk om in de
avonduren te werken en draait je hand niet om voor wat til- en sjouwwerk. Een beetje sterk ben je
dus wel. Je werkt zorgvuldig en zelfstandig. Na het einde van jouw dienst kom je gezellig een
drankje met je collega’s aan de bar drinken.

wij
Bieden jou een gezellige en mooie werkplek en leuke collega’s. Ons team is jong, geïnspireerd en
gedreven om de perfecte gastervaring te kunnen geven. Ons hotel en F&B product ligt op hoog
niveau. Wij willen het leukste hotel van Nederland zijn.
-

Salaris boven horeca CAO
Uren in overleg
13e maand
Winstdeling
Met jouw afdeling organiseren we 2 x per jaar een inspiratie uitje
1 x per jaar een leuk personeelsfeest
Hele fijne korting bij een inspiratie diner bij een JRE collega
50% korting voor jou als je bij ons komt eten/slapen & 15% korting voor jouw
Friends&Family
Uitgebreide pensioenregeling met een nabestaanden verzekering
WGA-Hiaat verzekering (een extra aanvulling op de uitkering van het UWV als je
arbeidsongeschikt raakt)
6 x per jaar verdelen we de fooien
Vrij gebruik van onze sport, zwembad en wellness tijdens daluren.

hotel de sterrenberg
Is een pas gerenoveerd luxe 4 sterren hotel. We hebben 39 kamers en 8 vergaderzalen, fitness,
zwembad en wellness faciliteiten. Ons restaurant is aangesloten bij JRE en onze keuken kookt op
een hoog niveau. Onze gasten zijn nationaal en internationaal, zakelijk en privé.

contact
Stuur je sollicitatie voorzien van CV naar Liset Bom (liset@sterrenberg.nl) Voor vragen kan je haar
bereiken via 0318 – 59 12 28.

