Afwasser
Parttime
In het kort:
Bij Grand Café Puur in Tilburg hebben we een gedeelde missie én passie: zorgen dat
iedereen zich thuis voelt. Natuurlijk geldt dat voor onze gasten, maar zeker ook voor ons
team. Een hechte en gezellige club mensen staat iedere dag weer klaar om de gasten een
vertrouwd gevoel te geven en hen culinair te verrassen. Kom jij erbij?
Grand Café Puur bevindt zich op de begane grond van Mercure Hotel Tilburg Centrum,
onderdeel van de Heuvelpoort. Puur genieten op elk moment van de dag, daar draait het om.
Een vers ontbijt op zaterdagochtend bij een bezoek aan de bruisende binnenstad, of juist
een snelle maaltijd voordat de film begint. Ook voor een spontane borrel met goede wijn en
goede vrienden of een high tea op zondagmiddag is Grand Café Puur de juiste plek. Op welk
moment gasten hier ook binnenstappen, ze worden gegarandeerd positief verrast door
kwaliteit en service.
Wat ga je doen?
Als afwasser sorteer je serviesgoed en bestek, dit plaats je in de was/spoelmachine, je
droogt en poleert het servies. Je reinigt transportwagens en vervoert het schone serviesgoed
en bestek naar de magazijnruimte. Daarnaast ben je ook inzetbaar voor overige
werkzaamheden op verzoek van je leidinggevende.
Jij:




bent op zoek naar de ideale bijbaan naast je studie
bent flexibel inzetbaar en vindt het geen probleem om in de weekenden, avonduren
of tijdens feestdagen en evenementen te werken
bent een aanpakker en hebt een proactieve werkhouding

Wat bieden we?
 Een leuke bijbaan in het centrum van Tilburg, waar altijd werk voorhanden is
 Grote mate van eigen verantwoordelijkheid en een salaris conform Horeca CAO
 Een hecht, gezellig en jong team collega’s binnen een dynamische organisatie en
een geheel nieuw horecaconcept
 Ruime opleidingsmogelijkheden en kansen om jouw talent verder uit te diepen zodat
we onze gasten nog meer kunnen laten genieten.



Korting op slapen, eten en drinken in onze Accor Hotels wereldwijd en gratis
parkeergelegenheid in Parkeergarage Heuvelpoort tijdens werkuren

Solliciteer!
Denk je: ‘Ja, deze job is iets voor mij!’? We horen graag van je! Neem voor meer informatie
contact op met de receptie via 013-535 46 75 of mail je motivatie inclusief Curriculum Vitae
aan personeelszaken@heuvelpoort.nl.

