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GEZOCHT:

Leuke collega bij
Grand café de Lindenhof in Soest
Heb je interesse om in de horeca te werken in een groot en gezellig team? Wil jij er samen met
collega’s voor zorgen dat gasten in het restaurant het naar hun zin hebben? Kom dan werken bij
Grand café de Lindenhof in Soest!
Wat is het?
Grand café de Lindenhof is een prachtige locatie midden in het centrum van Soest. Het treinstation
Soestdijk is dichtbij en veel mensen uit Soest komen bij ons gezellig een hapje eten of koffie
drinken. We hebben een groot restaurant, een (spoel)keuken en zomers een druk terras. Bij de
Lindenhof kan je een hele hoop dingen leren!
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s en begeleiders zorg je ervoor dat alles er netjes uitziet in en om het Grand
café. We maken schoon, helpen bij de voorbereidingen voor de lunch, nemen drankjes- en lunch
bestellingen op, serveren gerechten, helpen mee achter de bar en doen veel voorbereidingen voor
de avond; zoals servetten vouwen en bestek insteken.
Wij zoeken jou!
> Ben jij vrolijk, klantvriendelijk en wil je nieuwe dingen leren?
> Ben je gastvrij en enthousiast?
> Kan je goed staan en lopen?
> Werk je graag samen met je collega’s, maar kan je ook zelfstandig werken?
> Zie je er netjes en verzorgd uit en kan je goed omgaan met hygiëne?
> Kan je tegen prikkels?
> Heb je een matig of licht verstandelijke beperking en een indicatie dagbesteding?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij?
> Een super leuke dagbestedingsplek.
> Afwisselend en uitdagend werk.
> Werk midden in de maatschappij, samen met je collega’s van Amerpoort en Grand café de Lindenhof.
> Nu en dan leuke uitjes met je collega’s
Wil je meer weten?
Voor vragen kun je ons mailen of bellen. Ons e-mailadres is lindenhof@amerpoort.nl en
het telefoonnummer is 06 5703 7113. Dan nemen wij contact met je op.
Lijkt het je leuk om op deze plek dagbesteding te hebben? Mail ons dan snel voor een
kennismakingsgesprek!

