Vacature
Om ons team te versterken zoeken wij een
MEDEWERKER BEDIENING M/V
Knus in Delft is een horecabedrijf in recreatiegebied de Delftse Hout, gelegen aan het
water, midden in het groen. Knus heeft een groot passantenterras, maar is bovenal
bekend om haar bruiloften, feesten, bedrijfsuitjes en verjaardagen.
Hierbij vinden wij het belangrijk om onze gasten “een Knus gevoel te geven” op één
van de mooiste plekjes van de omgeving!
Wat je op verjaardagen vertelt over je functie:
• Ik zorg ervoor dat de gasten van Knus elke keer weer de Knusse beleving
ervaren.
• Ik help bij het voorbereiden, maken en serveren van drankjes.
• Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat het terras en de binnenruimte er
voor én na het werk tiptop uitzien.
• Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen ‘wijk’ of gezelschap, maar werk onder
leiding van een leidinggevende.
• Tijdens piektijden is het keihard werken en dus veel staan en lopen.
Wij zoeken iemand die:
• Graag op de hoogte is van wat we bij Knus verkopen .
• Snapt dat het om de beleving van de gast gaat; een glimlach en kussentje in de
rug bij oma zijn véél belangrijker dan vakkennis over de horeca.
• Het leuk vindt in teamverband te werken en collega’s te helpen waar nodig.
• Enthousiast en leergierig is.
• Je bent niet bang een paar uurtjes te vlammen en de handen uit de mouwen te
steken.

Wat we van jou verwachten:
• Beschikbaarheid op minimaal één vaste dag in de week en/of weekend.
• Je bent communicatief sterk en beheerst de Nederlandse taal goed.
• Je kijkt mensen aan en je hebt een service-gerichte houding.
• Ervaring in de horeca is soms een pré, maar zeker geen ‘must’!
Wat je van ons kunt verwachten:
• Salaris conform de Horeca CAO, vakantiegeld, verzekeringen en pensioen.
Bovendien bieden wij ‘loon naar werk’ (extra geld bij extra taken of
verantwoordelijkheden).
• Fooi; per dienst eerlijk verdeeld en de baas deelt NIET mee.
• Minimaal 8 uur werk per week (of meer, in overleg).
• Eventueel een vaste werkdag (in overleg, mede afhankelijk van (seizoens-)
drukte.
• Afwisselend werk door de combinatie van dag- en avonddiensten en doordat je
niet altijd op dezelfde plek met dezelfde collega’s werkt.
• Eventueel mogelijkheid voor het volgen van een cursus, workshop of opleiding.
• En niet te vergeten… de Knusse sfeer! Een lekker muziekje tijdens het opruimen
en een gezellig afsluitend drankje samen met je collega’s. De baas betaalt!

Solliciteren?
Herken jij jezelf in dit profiel en lijkt het je leuk om aan de slag te gaan bij Knus? Stuur
dan nu je motivatiebrief én je CV naar Chris@knus.nl.
We reageren binnen 2 werkdagen!

Knusse groet,
Chris en Geerten

