EERSTE MEDEWERKER
BEDIENING ONTBIJT
Grand Hotel Karel V is per direct op zoek naar een enthousiaste
en proactieve eerste medewerker bediening ontbijt! Zie jij jezelf
werken in een monumentaal, vijfsterren hotel in het historisch
centrum van Utrecht? Lees dan snel verder!
Als eerste medewerker bediening ontbijt ben je het eerste
aanspreekpunt voor de ontbijtgasten. Samen met je collega’s
van het ontbijt, zorg je voor een optimaal verloop van het
ontbijt. Eventueel zet je aansluitend lunch voor zakelijke gasten
en daarna zorg je dat alles klaarstaat voor je collega’s in de
middag/avond.
Profiel
Samen met de ontbijt Supervisor ben je verantwoordelijk
voor een goed georganiseerd ontbijt & lunch
Je hebt bij voorkeur enige leidinggevende ervaring of
bent toe aan een volgende stap in je carrière
Je vindt het leuk om een voorbeeld te zijn voor
de ontbijtmedewerkers
Je bent flexibel beschikbaar
Ben jij die enthousiaste persoon die onze gasten al in de
vroege ochtenduren doet glimlachen?

Werkzaamheden
•

Meewerken aan een service, waar
onder andere de presentatie,
gastvriendelijkheid, kwaliteit, orde en
netheid vallen
• Ervoor zorgen dat elke gast zich welkom en
gezien voelt
• Opnemen van dranken en ontbijtgerechten
• Het zorgvuldig en met kwaliteit serveren
• Uithalen, debarrasseren, schoonmaken en
indekken van tafels
• Met jouw scherpe oog voor detail en gevoel
voor kwaliteit zorg jij dat de presentatie eruit
springt

Wat bieden wij?
Grand Hotel Karel V staat voor open communicatie, plezierige
werksfeer, een veelbelovend product in een prachtig historisch
pand en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform horeca cao.

WERKEN IN HARTJE
UTRECHT
Grand Hotel Karel V is gelegen
in het centrum van Utrecht, op
loopafstand van het Centraal
Station en met de trein op
slechts 30 minuten van
Amsterdam Centraal.

www.karelv.nl

GRAND HOTEL KAREL V

GOOD TO KNOW

Grand Hotel Karel V heeft 121 hotelkamers, 13 zalen, 2 restaurants
(Bistro Karel 5 en Restaurant Karel 5) én
een wellness- en
fitnesscenter.

Naast een marktconform
salaris, ontvang je als extra
ook een nacht als gast in
het hotel. Zo kun je het hotel
leren kennen!

030-2337555

personeelszaken@karelv.nl

Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht

