Ben jij bezig met de opleiding Gastheer/-vrouw en op zoek naar een leuk leerbedrijf voor de rest van
het seizoen van 2022 of alvast voor het leerjaar 2022 – 2023? Park Boswijk in Doorn biedt een leerplek
voor een enthousiaste en leergierige:

LEERLING GASTHEER/GASTVROUW
(NIVEAU 2 of 3)
Algemene informatie
Park Boswijk is een wooncomplex met 365 recent gerenoveerde appartementen in een parkachtige
setting met diensten en services voor zelfstandig wonende senioren.
In juli 2021 is het geheel vernieuwde dienstencentrum De Brink geopend. Hier bevinden zich o.a. een
Brasserie met 80 zitplaatsen, een Grand Café met 60 zitplaatsen, een terras, een Coffee Corner,
supermarkt en receptie. De bewoners kunnen gebruik maken van diensten zoals
boodschappenservice, een kapper, een pedicure en 24-uurs zorg. Voor speciale gelegenheden kan
men een ruimte reserveren en er worden allerlei activiteiten georganiseerd.
Het team van medewerkers van Park Boswijk zorgt ervoor dat er een levendige en comfortabele
woonomgeving gecreëerd wordt.
De functie en verantwoordelijkheden
Als leerling gastheer/-vrouw heb je een leuke afwisselende functie in een bedrijf met een prettige
werksfeer waarbij de bewoners centraal staan. De horeca is 7 dagen per week geopend voor lunch, op
woensdagavonden kan men ‘s avonds “Gezellig tafelen” en op vrij- en zaterdagen is er à la carte diner.
De overige avonden is de horeca alleen geopend op aanvraag.
Je voornaamste taken zullen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
Registreren van de verkopen in het kassasysteem
Het aannemen van reserveringen
Het ontvangen van gasten
Het adviseren van gasten en de bestellingen opnemen
Dranken serveer gereed maken
Bestellingen serveren, afruimen en afrekenen
Het uitgeleide doen van gasten
Voorraden controleren, uitpakken en opslaan
Het schoonhouden van de werkomgeving

Wij vragen
• Een gemotiveerde enthousiasteling die initiatief toont en doorzettingsvermogen heeft
• Een kandidaat met passie voor het vak: wijn en spijs
• Oog voor detail: je ziet precies waar en hoe jij jezelf nuttig kunt maken
• Een gastgerichte en flexibele werkhouding
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden
• 4 werkdagen per week beschikbaar; de werkdagen zijn van maandag tot en met zondag met
wisselende aanvangs- en sluittijden, ook op zon- en feestdagen
• Wonend in de nabije omgeving van Doorn en/of de provincie Utrecht

Wij bieden:
• Werken in een leuk en enthousiast team in een net vernieuwde werkomgeving
• Een werkweek waarbij we natuurlijk één dag vrij houden voor jouw opleiding
• De mogelijkheid om veel te leren en je verder te ontwikkelen in je vakgebied
• Uitstekende begeleiding op de werkvloer
• Een leerlingencontract, leerlingensalaris en meedelen in de fooi
Interesse?
Voor vragen kun je contact opnemen met Valeska Buringa via: 06-13227446 of
vburinga@parkboswijk.nl.
Sollicitaties voorzien van een motivatie, c.v. en pasfoto kunnen gericht worden aan:
Stichting Park Boswijk, t.a.v. mevrouw V. Buringa, vburinga@parkboswijk.nl en worden verwacht
uiterlijk vrijdag 20 mei a.s.

