
   
Medewerker bediening – Brasserie Délicat (fulltime / parttime)    

 

Als medewerker bediening van onze brasserie maak je deel uit van een vast horeca-team. Je bent op 

zoek naar een sfeervolle omgeving waar je zowel in teamverband als zelfstandig kan werken.  

 

Wie is Brasserie Délicat? 

Brasserie Délicat is een stijlvolle brasserie én zusje van een exclusieve cateraar. Versheid, kwaliteit, 

duurzaamheid en uitstekende service staan voorop. Onze gast is koning. Wij zijn gastgericht, 

gepassioneerd en hebben een duidelijk idee over smaak. Iets dat onze bezoekers terug zien én 

proeven in ons gebak, lunch, borrel en diners. Vanzelfsprekend organiseren wij ook met genoegen 

uw feest of bijeenkomst, mogelijk op ons terras, in ons restaurant of serre.  

 

Wie zoekt Brasserie Délicat?  

Wij zijn op zoek naar een collega met een passie voor horeca die graag werkt in een dynamische 

werkomgeving waar inzet en kwaliteit voorop staan. Wij zoeken een échte vakman /-vrouw, die de 

wens van de gast voorop zet! Met jouw allround vakkundigheid binnen de horeca, laat je al je gasten 

genieten van hun koffie met gebak, lunch, borrel en/of diners. Deze functie biedt een uitgelezen kans 

om gevarieerd te werken, zowel in het hoogseizoen op het terras, als in de wintermaanden rondom 

de feestdagen.  

 

Opleiding en werkervaring  

· Horeca-ervaring.  

· Bij voorkeur een horeca gerelateerde MBO - opleiding  

 

Overige vereisten 

· Je bent gastgericht.  

· Bereid zijn om waar nodig op onregelmatige werktijden te werken, ook de avonden en weekenden. 

· Vrolijke teamplayer.  

 

Hoe ziet je werkdag eruit?  

• Verzorgen van mise en place, zoals dekken/klaarmaken van tafels, klaarleggen van bestek en 

tafellinnen, e.d.  

• Ontvangen van gasten met een glimlach.  

• Opnemen van bestellingen en geven van informatie. 

• Aanvoeren van bestellingen gerechten/ dranken en afruimen van tafels.  

• Controleren, afdragen en verantwoorden van ontvangen gelden.  

• Opmaken van rekening en afrekenen met gasten.  

• Aannemen/noteren van tafelreserveringen.  

 

 



   
Wat bieden wij? 

Wij volgen het Arbeidsvoorwaarden Reglement van Koninklijke Horeca Nederland en bieden goede 

primaire arbeidsvoorwaarden. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit: 

medewerkerskorting (winkel/ catering en brasserie) een pensioenregeling via Pensioenfonds Horeca 

& Catering, een jaarcontract, een gezellig professioneel team om in te werken en wij zullen je 

verjaardag niet vergeten.  

Aanvullende betalingen:  

• Fooi  

• Vakantiegeld  

 

Arbeidsvoorwaarden:  

• Flexibele werkuren  

• Kerstpakket  

• Personeelskorting  

• Reiskostenvergoeding  

 

Werkschema:  

• Flexibel werkrooster  

• Weekend  

• Werken op feestdagen  

 

Locatie: Brasserie Délicat (Apeldoornseweg 20, 7351 AB Hoenderloo)  

 

Wil jij deel uitmaken van ons team? Houd je van mensen en heb je een hands-on mentaliteit? Dan 

ontvangt Daniëlle graag jouw motivatiebrief en Curriculum Vitae. Mail naar: d.dejong@delicat.nl 
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