BARMEDEWERKER

M/V

24 UUR

@marcooks, een “American Smoke house” is gelegen in Enschede Noord, pal naast het vliegveld Twente en omgeven
door mooie natuurgebieden zoals hof Espelo en de Wildernis. Ons concept is gericht op BBQ en koken op open vuur.
Bij ons kunnen mensen genieten van een heerlijke lunch, diner of een heerlijke kop koffie met gebak. Tevens verzorgen wij
catering op locatie en diverse BBQ workshops. Ongedwongen horeca waar mensen graag naar toekomen, waar ze zichzelf
kunnen zijn en worden ontvangen als vrienden. Ons motto is niet voor niets: “join us @home”

DE FUNCTIE:
Wij willen ons team graag verder uitbreiden met een barmedewerker. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat onze gasten
het naar hun zin hebben en een volgende keer terugkomen. Tijdens je shift zorg je dat de mise en place in orde is.
Daarnaast draag je zorg voor correcte afhandelingen van de bestellingen. Het aanvullen van de barvoorraad en het bestellen
van de benodigde artikelen is jou niet vreemd.

WAT VRAGEN WIJ:

WAT BIEDEN WIJ:

•
•

Je bent betrokken bij @marcooks en je collega’s als team.

E
 en flexibele functie in een groeiend bedrijf met ambities.

•
•
•
•

Je ontvangt gasten alsof het jouw eigen gasten zijn.

•
•
•
•
•
•

A
 antrekkelijke extra’s zoals personeelskortingen en een

•
•

Ervaring als barmedewerker is een must.

•

F
 lexibel om de werkzaamheden naar eigen inzicht

Bij gebreken, vragen en of aanvullingen breng je de shiftleader bediening op de hoogte.
Je laat zien dat je kunt organiseren en bent zorgvuldig.
Orde en netheid geldt voor het hele team.
Kennis van cocktails en mocktails is in de basis aanwezig.
Uitbreiding is gewenst.
Een lange dienst is voor jou geen probleem!

P
 assende nieuwe werkkleding.
D
 uidelijkheid en structuur. Maandrooster.
S
 alaris conform horeca cao plus 5%.
E
 en enthousiast team dat elkaar helpt wanneer dit
nodig is.
persoonlijk ontwikkelplan.
uit te voeren.

GEÏNTERESSEERD?
Zie jij jezelf al shaken bij @marcooks BBQ en Smokehouse achter de bar?
Aarzel niet en solliciteer direct. Mail je CV naar info@marcook.nl
Wil jij elke dag met een lach op je gezicht werken? Kom dan een kop koffie drinken en maak persoonlijk kennis met ons!

