
Een jong, gezellig maar ook professioneel team;
Een grote variatie aan gasten met verschillende behoeftes;
Ruimte voor ontwikkeling en mogelijkheid tot doorgroeien; 
Toffe trainingen zoals gastvrijheid, cocktails, koffie- en wijntraining;
Goede arbeidsvoorwaarden: personeelseten, sluitdrankjes, jaarlijks een knallend
personeelsfeest;
Gezelligheid met collega's tijdens en na afloop van je shift;
Werken in de leukste en meest culinaire straat van Den Bosch! 

 
Ben jij iemand die zich graag bezighoudt met gastbeleving? Iemand die zijn/haar enthousiasme goed
over kan brengen op anderen? Iemand die het belangrijk vindt dat je leuke collega's en een gezellige

werkomgeving hebt? Lees dan snel verder want wij hebben een leuke functie openstaan!

WE'RE HIRING!
Zoetelief is op zoek naar:

Host/hostess (m/v)
(parttime)

Wie is Zoetelief?
Zoetelief is een hip en modern horecabedrijf in het culinaire hart van 's-Hertogenbosch, de

Korte Putstraat. We bestaan uit een jong, maar professioneel team. Naast dat we graag hard
werken, houden we van gezelligheid tijdens werk, maar zeker ook na! We zingen samen ons

lijflied, benaderen elkaar op een positieve manier en leren graag van elkaar. Kortom, als je op
een leuke manier wil werken én leren ben je bij ons op het juiste adres. 

Wij bieden jou:



Je weet precies welke gasten je aan welke tafels wilt
plaatsen. Je houdt beschikbare tafels in de gaten en
verwelkomt waar mogelijk gasten zonder reservering,
door een direct aanspreekpunt te zijn in de straat.
Vervolgens geef je je collega's een heads-up over de
nieuwe gasten. Je checkt tussendoor of de entree er
representatief uitziet, de sfeer gezellig en positief is en
ontvangt vervolgens weer nieuwe gasten. Na hun
bezoek ben jij weer de laatste die ze zien en wens je ze
een fijne voortzetting van hun dag. Je bent een fijne
eerste en laatste impressie van het restaurant!
 

Wat ga je doen?

Ik ben geïnteresseerd! En nu?

Stuur een motivatiebrief naar info@zoetelief.nu, laat ons weten welke dagen jij beschikbaar
bent en wij nemen binnen 24 uur contact met je op om samen een afspraak te maken
waarin je je brief en CV kunt toelichten. 

Solliciteer direct! 

Iemand met ervaring in het verwelkomen
en begroeten van gasten; 
Een echte enthousiasteling;
Iemand met goede communicatieve
vaardigheden;
Een persoon die hulpvaardig is; 
Iemand die verzorgd en representatief is.

Jij bent:


