
 
 

Banqueting medewerker - Délicat 

Vanwege een aanvulling van ons team zijn we op zoek naar een: Pro actieve BANQUETING 
Medewerker (fulltime) die persoonlijke service hoog in het vaandel heeft staan. 

Wie is Délicat Groep?  
Délicat Groep bestaat uit een stijlvolle brasserie in Hoenderloo én een exclusieve cateraar met een 
delicatessewinkel aan de Asselsestraat in Apeldoorn. Versheid, kwaliteit, duurzaamheid en 
uitstekende service staan bij ons voorop. Onze gast is koning. Wij zijn gastgericht, gepassioneerd en 
hebben een duidelijk idee over smaak. Iets dat gasten terug zien en proeven in ons gebak, lunch, 
borrel en diners. Vanzelfsprekend organiseren wij ook met genoegen een feest, bruiloften, recepties 
en/of zakelijke bijeenkomsten welke mogelijk zijn op ons terras, in ons restaurant of bij de klant 
thuis, op kantoor of locatie naar keuze. 

De organisatie bestaat uit ongeveer 40 werknemers. Het hoofdkantoor is in Apeldoorn. Hier kom je 
te werken met 4 collega's. 

De Functie 
Je draagt bij aan het realiseren van onvergetelijke ontmoetingen voor al deze gasten. 

Als medewerker Banqueting ben je verantwoordelijk voor het aannemen van (groeps)reserveringen. 
Je behandelt aanvragen die binnenkomen per telefoon, e-mail of via de online boekingskanalen. Je 
verstrekt informatie over de mogelijkheden van de aanvraag, stelt offertes op en verwerkt de 
gegevens. Tevens assisteer je bij aftersales gesprekken en accountbeheer. 

 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden; 

• Het aannemen en het administratief verwerken van diverse aanvragen (telefonisch en per e-
mail)   

• Daarnaast ben je tijdens de evenementen contactpersoon tussen de verschillende 
operationele afdelingen en de gast met als doel het evenement zo soepel mogelijk en naar 
tevredenheid te laten verlopen. 

• Het verzamelen van informatie met betrekking tot reserveringen en produceren van interne 
worksheets. 

• Het communiceren van worksheets naar collega’s en leidinggevende (telefonisch, e-mail en 
via intern overleg). 

• Het behandelen van uitstaande opties en voorkomende wijzigingen in boekingen. 
• Je hebt een commerciële instelling; 
• Voeren van telefonische verkooptechnieken aan de telefoon; 

 
Functie eisen: 

• Relevante werkervaring in soortgelijke functie; 
• Vaardig in het omgaan met computersoftwarepakketten als Word, Excel en Outlook; 
• Representatief voorkomen; 
• Gastgerichte instelling, flexibel en inventief; 
• Commercieel ingesteld zijn; 
• Stressbestendig en ordelijk; 



 
• Zelfstandig, solistisch kunnen werken; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 
Je functioneert op HBO werk- en denkniveau. Je hebt uitstekende kennis van restaurant, catering en 
banqueting.  

Wat bieden wij 
We bieden jou een afwisselende werkomgeving volop in ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat 
je hier met plezier werkt. We zijn een organisatie met ambitie en ruimte voor innovatief 
ondernemerschap die ook in verbinding staat met sociaal maatschappelijke onderwerpen. De 
aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met als doel verlenging van de overeenkomst bij goed 
functioneren. Het salaris is conform de cao Horeca.  Onze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan 
onder andere uit: medewerkerskorting (winkel/ catering en brasserie), een pensioenregeling via 
Pensioenfonds Horeca & Catering, een laptop, een Iphone. Er is een auto beschikbaar als je de 
diverse locaties bezoekt en wij zullen je verjaardag niet vergeten. 

 


