Medewerker bediening Restaurant en Brasserie MANNA -- full time
Dit is niet zomaar een horecabaantje. Als medewerker bediening (fulltime) bij Restaurant en Brasserie
MANNA in Nijmegen heb je een belangrijke, uitdagende en verantwoordelijke functie in een van de
populairste restaurants van Gelderland.
Als medewerker bediening heb je een wereldbaan. Het is vaak hard werken, maar wel met een
fantastisch team dat voor elkaar door het vuur gaat en er samen een feestje (voor de gasten en henzelf)
van maakt. En je hebt ook nog eens een uitstekend inkomen plus allerlei prettige extra’s. Bij MANNA
word je nog beter in je vak. Je krijgt alle ruimte en ondersteuning om je verder te ontwikkelen.
Wat bieden wij jou?
Bij MANNA ben je een gezichtsbepalende medewerker in een veelbekroond restaurant. Je werkt op een
inspirerende en dynamische werkplek in een fantastisch team dat ook – of juist – in de coronatijd heel
hecht is. Je diensten worden in overleg en ruim van tevoren vastgesteld. Je krijgt alle gelegenheid om
door te groeien in ons bedrijf.
Naast een uitdagende functie bieden wij je nog veel meer. MANNA heeft een uitgebreid en bijzonder
medewerkersplan. Niet alleen een goed salaris en een bijzondere werkplek, maar ook scholing en
allerlei opleidingsmogelijkheden, uitjes met het team. En wil je sporten of fitnessen? Wij betalen dat voor
jou.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een gedreven en gepassioneerde collega met veel enthousiasme en uitstekende sociale
vaardigheden. Je bent bezig met de dagelijkse operationele gang van zaken in het restaurant. Je
ontvangt, bedient en adviseert onze gasten in hun menu- en wijnkeuze en verricht overige
werkzaamheden die daarmee samenhangen, zoals opnemen en uitserveren van bestellingen, mise en
place werkzaamheden en opdekken van tafels. Ook ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van
de kwaliteit en het serviceniveau.
Wat vragen wij van jou?
We vragen vooral om een servicegerichte instelling. Je hebt oog voor de wensen van onze gasten, kunt
goed plannen en organiseren en bent niet bang om hard te werken. Een opleiding of ervaring in food &
beverage in de horeca is een pré. Net als enige wijnkennis. Nog belangrijker is dat je je herkent in de
begrippen; teamspirit, flexibiliteit en collegialiteit. Vanwege het veelvuldige contact met (inter-)nationale
gasten, ben je communicatief vaardig en heb je een representatieve uitstraling, en uitstekende kennis
van de Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal.
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Details van de vacature
Afdeling
Contractvorm
Werktijden
Talenkennis
Rijbewijs
Salaris
Opleidingseisen
Ervaring
Solliciteren

F&B
Arbeidsovereenkomst op basis van 38 uur per week
Wisselende diensten
Een goede kennis van Nederlandse, Engelse en
Duitse taal.
rijbewijs-B
Afhankelijk van opleiding en leeftijd
Minimaal middelbaar opleidingsniveau
Relevante werkervaring in de horeca, min. 2 jaar.
Sollicitaties (voorzien van C.V. – Foto – en motivering)
evenals vragen, kun je richten aan
werken@manna-nijmegen.nl t.a.v. Deborah van
Kempen
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