WE'RE HIRING


Medewerker stapavond (man) - parttime

Roels, een plek waar al jarenlang mensen samenkomen. Het is een bekende stapplek geworden van
de Bossche inwoner, en dat midden in de stad, in het meest gezellige straatje van ’s-Hertogenbosch:
Korte Putstraat. Bij Roels wordt er nauw samengewerkt met buren Côte Bar Bistro en Zoetelief en
kennen we een enthousiast team. De gezellige sfeer is dus ook te voelen in de manier waarop het
team functioneert. Vol enthousiasme maken we er een feest van, dus zoeken we nog iemand die mee
helpt dit feest te knallen.
Team Roels is gebouwd op vertrouwen, respect en plezier. We weten waar we voor staan en leven dit
ook samen na. Dit maakt Roels ook meer dan alleen een horecazaak, naast alle aspecten van het vak,
vinden we het ook belangrijk om continu te blijven leren op sociaal vlak. We geloven er namelijk in dat
niemand ooit uitgeleerd is en we van iedereen iets kunnen leren, dus we leren graag ook van jou.

Jouw uitzicht! Blije mensen, dansend op heerlijke hitjes!


Een jong, gezellig en professioneel team;
Afwisselende werkzaamheden;
Ruimte voor ontwikkeling;
Toffe trainingen zoals gastvrijheid, cocktails, koffie- en wijntraining;
Goede arbeidsvoorwaarden: personeelseten, sluitdrankjes, jaarlijks een knallend personeelsfeest;
Gezelligheid met collega's tijdens en vooral na je shift;
Werken in de leukste straat van Den Bosch!


Je hebt ervaring in werken met drukke
evenementen;
Je bent stressbestendig;
Je weet hoe te communiceren met verschillende
collega’s en gasten;
Je bent een teamplayer;
Je bent hulpvaardig;
Je bent flexibel inzetbaar, waarbij werken in het
weekend voor jou geen probleem is;
Je bent fysiek sterk genoeg om fysieke taken uit te
voeren;
Je staat sterk in je schoenen en weet rustig te blijven
in nodige situaties.


Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat de zaak er netjes uit ziet en gasten zich bij binnenkomst
meteen welkom voelen. Als barman zorg je ervoor dat er steeds voldoende glazen achter de bar
aanwezig zijn en dat mensen niet zonder lege glazen staan! Je communiceert met je collega's van die
avond, jullie bouwen samen een feest! Ook houd je een oogje in het zeil, je kijkt of de sfeer onder de
gasten goed blijft.



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

