VACATURE

Barmedewerkers restaurant BuitenLand
Van april 2022 tot en met september 2022 of een deel ervan
Fulltime/parttime in overleg

Het restaurant BuitenLand is de horecagelegenheid op camping BuitenLand. BuitenLand
is een eigenzinnige plek met bijzondere huisjes, leuke mensen, festivalletjes en vooral een
relaxte plek voor iedereen die de stad even wil ontvluchten. Een plek voor ontmoeting en
gezelligheid. Een plek om lekker met elkaar te eten en te drinken en elkaar te leren kennen.
Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers om
ons barteam te versterken!
Het bar team voorziet onze camping van de lekkerste koffies en de mooist getapte
biertjes. Van fijne zondag ochtend ontbijtjes tot festival biertjes, we doen het allemaal!
Hou jij van hard werken en vind het het leuk om mensen in de watten te leggen? Ben je
gek op bier tappen of mensen te verwennen tijdens een lunch op ons zonnige terras? Heb
je oog voor gezelligheid en sfeer en kan je het tegelijk aan als de werkdruk wat hoger
wordt en doorlopen op het terras nodig is? Dan ben jij degene die wij nodig hebben om
ons team te versterken en bij te dragen aan een onvergetelijke tijd voor de gasten van
BuitenLand.
Je bent beschikbaar tijdens Pasen, de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en de
zomervakantie of een deel van deze weken. Je bent gemotiveerd, vind het leuk hard te
werken en het maakt je niet uit als je vuile handen krijgt. Als er druk op de ketel komt weet
je te versnellen en je bent open, vriendelijk en voelt je verantwoordelijk voor de mensen
om je heen, de planeet en jezelf. Horeca ervaring is een pré maar zeker niet vereist. Liefde
en enthousiasme in wat je doet wel.
Ben je 17 jaar of ouder en wil je een onvergetelijke zomer waarin je hard moet werken
maar ook vrienden voor het leven maakt en je kan onderdompelen in de BuitenLand
bubbel? Kom ons team versterken.

Wij bieden een uitdagende baan in een bijzondere omgeving met een enthousiast team.
We zorgen goed voor je. Je krijgt als je aan het werk bent elke avond in het hoogseizoen
een gezonde maaltijd en mag je meedoen aan activiteiten.
Je kunt kiezen tussen een ZZP- of Payroll overeenkomst. Je tarief of je salariëring is
gebaseerd op de CAO recreatie. Bij voorkeur kom je uit de buurt, kom je van ver dan kun je
tijdens het seizoen op BuitenLand verblijven.
Heb je interesse stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en cv naar Rogier Hoornweg,
hoofd horeca BuitenLand, post@buitenland.com. We vinden het altijd leuk om een paar
foto’s van je te zien, om vast kennis te maken.

