
Roels is een warm restaurant met huiselijke sfeer waar veel soorten mensen samenkomen. 
Je kunt bij ons terecht voor een heerlijke lunch, een lekkere burger bij het diner of juist voor een

borrel, biertje of cocktail in de avond. Daarnaast staan wij op donderdagavond bekend als
uitgaansplek voor jongeren en studenten en ook in het weekend zijn er veel mensen die bij ons
komen stappen! We draaien de lekkerste hitjes, tappen heerlijke biertjes en shaken de mooiste

cocktails.
 

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.
 





Medewerker bediening (m/v) fulltime


WE'RE HIRING

Een jong, gezellig maar ook professioneel team;
De mogelijkheid om alleen door de weeks en/of alleen in het weekend te werken
Ruimte voor ontwikkeling en mogelijkheid tot doorgroeien;
Afwisselende werkzaamheden;
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 gezelligste en meest culinaire straat van Den Bosch!



Iemand met ervaring in het bedienen van gasten;
Een echte enthousiasteling met een flinke dosis
doorzettingsvermogen; 
Iemand met goede communicatieve vaardigheden;
Een persoon die hulpvaardig en servicegericht is; 
Iemand die verzorgd en representatief is;
Iemand die pro-actief en attent is;
Een hardwerkende teamplayer; 
Iemand die gasten graag in de watten legt en een
stapje extra durft te zetten; 
Iemand die leergierig is en goed kan omgaan met
feedback;

Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat de zaak er netjes uit ziet en gasten zich bij binnenkomst
meteen welkom voelen. De medewerker bediening/wijkloper is verantwoordelijk voor het bedienen
van gasten in de aangewezen wijk en het op orde houden van deze wijk. Hierbij wordt de wijkloper

ondersteund door de runners. Ook is het belangrijk dat de wijkloper gebruik maakt van actieve
verkoop. Samen met het team zorg je ervoor dat gasten zich thuis voelen en Roels met een goed

gevoel verlaten. 

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.
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