
Ben jij op zoek naar een leuke, afwisselende job waarbij je niet snel stil zal staan? Hecht jij veel
waarde aan een leuke werkomgeving, leuke collega's, heb jij passie voor eten en drinken en

heb jij zin om veel te leren op horecagebied? Lees dan snel verder en ontdek of jij onze nieuwe
collega wordt!

 
Côte Bar Bistro, dé Parijse Bistro van ‘s-Hertogenbosch, gelegen in het meest sfeervolle

straatje van Nederland: De Korte Putstraat. Côte werkt veel samen met haar buren Roels en
Zoetelief, waardoor je er heel wat gezellige collega’s bij krijgt!

we're hiring
Côte Bar Bistro is op zoek naar:

Medewerker bediening (m\v)
(part-time)

Wat wij jou te bieden hebben? 

Een jong, gezellig en professioneel team;
De mogelijkheid om alleen door de weeks en/of alleen  in het weekend te werken;
Afwisselende werkzaamheden;
Ruimte voor ontwikkeling;
Toffe trainingen zoals gastvrijheid, cocktails, koffie- en wijntraining;
Goede arbeidsvoorwaarden: personeelseten, sluitdrankjes, jaarlijks een knallend personeelsfeest;
Gezelligheid met collega's tijdens en vooral na je shift;
Werken in de leukste straat van Den Bosch!



Een echte enthousiasteling met een flinke
dosis doorzettingsvermogen; 
Iemand met goede communicatieve
vaardigheden;
Een persoon die hulpvaardig en
servicegericht is;
Iemand die verzorgd en representatief is; 
Een hardwerkende teamplayer;
Iemand die gasten graag in de watten legt
en een stapje extra durft te zetten; 
Iemand die leergierig is en goed kan
omgaan met feedback.

Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat de zaak er netjes uit ziet en gasten zich bij
binnenkomst meteen welkom voelen. De medewerker bediening/wijkloper is verantwoordelijk
voor het bedienen van gasten in de aangewezen wijk en het op orde houden van deze wijk.
Hierbij wordt de wijkloper ondersteund door de runners. Ook is het belangrijk dat de
wijkloper gebruik maakt van actieve verkoop. 

Wij vragen?

Wat ga je doen?

Solliciteer direct!

Stuur een motivatiebrief naar info@cote.nu, wij nemen binnen 24 uur contact met je op en
maken samen dan een afspraak waarin je je brief en CV kunt toelichten.


