VACATURES PANNENKOEKENHUIS Hans & Grietje en ‘t Sprookjesbos
•

KOK (M/V)

•

BEDIENINGSMEDEWERKERS (M/V)

•

KEUKENHULP (M/V)

•

VAKANTIE MEDEWERKERS (M/V)

•

STAGE PLAATSEN (M/V) Wij zijn een erkend leerbedrijf

Pannenkoekenhuis ’t Sprookjesbos op West Terschelling & Pannenkoekenhuis Hans &
Grietje in Midsland zijn 2 snel groeiende bedrijven op Terschelling.
Bij onze 2 pannenkoekenhuizen staat de AANDACHT VOOR DE GASTEN EN PRODUCTEN
in hoofdletters geschreven. Onze kernwaarden zijn; Kwaliteit, Beleving, Gezelligheid,
Creativiteit en Gastheerschap. Vanuit deze gedachten serveren wij onze gasten
pannenkoeken & poffertjes maar ook (h)eerlijke andere producten en vis & vlees
gerechten. Ons concept is dan ook Pannenkoeken & veel meer….
Binnen ons bedrijf krijg je veel zelfstandigheid en samen met je collega’s zorg je dat er
goed gecommuniceerd wordt, zodat de samenwerking optimaal is.
Wat verwachten van jou;
•
•
•
•
•

Een vrolijk persoon. (We vinden het belangrijk hoe je bent, het kunstje kunnen
we je leren)
Je werkt graag in team verband maar kunt ook zelfstandig uit de voeten
Communicatief vaardig sociaal ingesteld
Je bent kwaliteitsgericht
Flexibel en stressbestendig

Wat bieden we jou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een leuk en jong team zodat je met een goed gevoel naar je werk gaat
Ontwikkelingsmogelijkheden; Ons Pannenkoekenhuis groeit en jij kunt mee
groeien
Een flexibel rooster, waarbij je door onze handige horeca app super makkelijk je
vrije dagen kunt aanvragen. Want als jij blij bent, zijn wij het ook.
Uren, dagen en tijden in overleg. (Full Time en Part Time is bespreekbaar)
Goed salaris!
25 vakantiedagen (op basis van Fulltime)
Pensioenfonds voor horeca en catering (PH&C)
Open sfeer en fijne collega’s
Woonruimte is eventueel beschikbaar

Interesse in deze functie? Schrijf dan een goede motivatie brief/app en stuur deze
samen met je CV en foto naar info@erwinvanderwal.nl of Bel/WhatsApp naar
0630369451 t.a.v Erwin van der Wal of 0654212901 t.a.v. Chantal Pieters
Graafland

