
Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat de zaak er netjes uit ziet en
gasten zich bij binnenkomst meteen welkom voelen. Als runner ben jij onze
meest snelle collega. Je verwelkomt gasten, zorgt ervoor dat je drankjes en
gerechten zo snel mogelijk naar de juiste tafel brengt, dat je lege glazen en
borden meeneemt en je nieuwe bestellingen doorgeeft aan de collega die
verantwoordelijk is voor die wijk. Ook zorg je ervoor dat tafels gedekt zijn en
schoongemaakt zijn voordat er een nieuwe gast aan tafel plaatsneemt.  

Studeer jij in Den Bosch of heb je een tussenjaar? Ben je een echte bikkel
en ben je op zoek naar een super leuke bijbaan? Ben jij sneller dan het licht

en kun jij ervoor zorgen dat drankjes en gerechten snel op de juiste tafel
staan? Lees snel verder en ontdek of je binnenkort bij ons op de koffie

komt! 

Super leuke collega's
Toffe trainingen: gastvrijheid,
cocktails, koffie, - en wijntraining 
Lekker personeelseten,
sluitdrankjes, jaarlijks een knallend
personeelsfeest
Gezelligheid met collega's tijdens
en vooral na je shift: naborrels!
De mogelijkheid om alleen door
de weeks en/of alleen in het
weekend te werken;
Werken in de leukste straat van
Den Bosch 

16 jaar of ouder 
Woonachtig of studerende in
Den Bosch
Verzorgd en representatief
Een echte teamplayer
Enthousiast, gemotiveerd en
super snel  
Flexibel als het gaat om werken
in de weekenden en in de
vakantie
Leergierig en staat open voor
feedback 

WE'RE HIRING!Zoetelief is op zoek naar:

Wij bieden jou: Jij bent: 

Medewerker bediening - runner
(m/v) - parttime 

Wat ga je doen?

Ik ben geïnteresseerd! En nu?

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

Solliciteer direct! 

Wie is Zoetelief?

Zoetelief is een hip en modern horecabedrijf in de leukste straat van Den
Bosch, de Korte Putstraat. We zijn een jong, maar professioneel team, zingen
graag samen ons huisnummer mee, hebben de leukste naborrels en volgen
samen super toffe trainingen. Dus, als jij het wel ziet zitten om met een leuk

team te werken én te leren ben je bij ons op het juiste adres! 


