Vacature
catering medewerker
LOCATIE: APELDOORN EN OMGEVING

Wil jij werken bij één van de gezelligste horecabedrijven op de Veluwe? Houd je
van aanpakken, verschillende werkzaamheden en ben je gastvrij? Kom dan
werken bij Délicat en ga aan de slag als medewerker catering.
Je komt te werken in een hecht team waarmee je werkt op diverse locaties. Jouw
werkzaamheden variëren per cateringopdracht.
Hoe ziet een werkdag er uit?
- Gereed zetten van meubilair, serviesgoed, decoraties,
hulpmiddelen e.d., in de aangegeven opstelling
- In gereedheid brengen van de ruimte(s), zoals bijvoorbeeld vegen van vloeren
- Ontvangen van gasten met een glimlach
- Klaarmaken van bestellingen, zoals bijvoorbeeld inschenken van dranken
- Uitserveren van bestellingen/dranken en afruimen van tafels
- Afruimen van tafels, terugplaatsen dan wel voor afvoer op het verzamelpunt
brengen van meubilair, serviesgoed, decoraties, hulpmiddelen e.d.;
- Zo nodig meewerken bij het inladen van auto’s met retour te nemen materialen

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar een collega met
passie voor horeca die graag werkt in
een dynamische werkomgeving waar
inzet en kwaliteit voorop staan. Jij laat
de gasten genieten van onze
gastvrijheid, uitgeserveerde diners en
buffetten. Deze functie biedt een
uitgelezen kans om zeer gevarieerd te
(leren) werken.
Het zou fijn zijn als je horeca ervaring
dan wel een horeca opleiding hebt,
maar het is geen must. Je kunt zowel
individueel als in teamverband werken
.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Je bent gastgericht, representatief en
bereid om waar nodig op
onregelmatige tijden, ook in de avond
en/of weekenden, te werken.
Daarnaast vragen wij het volgende:
- Kennis van de HACCP wet- en
regelgeving
- Voorkeur Rijbewijs B
- Voorkeur voor MBO Gastheer/vrouw niveau 3 of soort gelijk
- Voorkeur voor SVH-diploma

TRAITEUR DÉLICAT
Traiteur Délicat is een stijlvolle
delicatessenwinkel én een exclusieve
cateraar. Versheid, kwaliteit,
duurzaamheid en uitstekende service
staan voorop. Wij zijn klantgericht,
gepassioneerd en met een duidelijk idee
over smaak. Iets dat je terug ziet én proeft
in onze maaltijden, oliën en azijnen,
delicatessen en wijnen. Koop het in onze
winkel of laat ons, zowel zakelijk als
particulier, de catering verzorgen. Wij
verzorgen de catering op diverse locaties
bij verschillende gelegenheden,
bijvoorbeeld op trouwerijen, (zakelijke)
evenementen of vergaderingen.

WAT BIEDEN WIJ?
Hard werken dat moet natuurlijk beloond worden. Allereerst zie je dat terug in het salaris.
Het salaris is bespreekbaar en we zorgen dat het past bij jouw ervaring en opleiding.
Daarnaast krijg je personeelskorting bij Traiteur Délicat, Brasserie Délicat en op de catering
.
Wat krijg je nog meer?
- de mogelijkheid tot het volgen van cursussen/trainingen
- pensioenregeling
- dynamische werkomgeving
- leuke collega’s
- personeelsuitjes
- gezellige borrels
- we vergeten jouw verjaardag niet

ENTHOUSIAST? STUUR JOUW MOTIVATIE EN
CURRICULUM VITAE NAAR ONZE COLLEGA JANNY
(HOOFD CATERING) OP J.VANZEIST@DELICAT.NL.

