VACATURE

KOM FLEXWERKEN
OP EEN BUITENGEWONE
EVENEMENTENLOCATIE
Mariënhof Amersfoort is een prachtige monumentale evenementenlocatie waar
onder andere bruiloften, feesten, diners en vergaderingen worden gehouden.
Eén ding is zeker, je komt te werken op één van de mooiste locaties van MiddenNederland. Je gaat werken in een gezellig, jong team in een bruisende organisatie. Ook
kun je worden ingezet op onze andere bijzondere evenementenlocatie; het Muntgebouw
in Utrecht.
Als medewerker bediening bezorg jij onze gasten een onvergetelijke dag/avond. Je verzorgt
evenementen van A tot Z. Van voorbereidingen en opbouwwerkzaamheden tot de uitvoer op de
dag zelf. Je bent dagelijks met eten en drinken bezig en bezorgt al onze gasten een onvergetelijke dag!
Je bent het visitekaartje van onze locatie en ziet elke dag bij ons als een mooie kans om samen met je
collega’s de verwachtingen van onze gasten te overtreﬀen.

DIT BEN JIJ

Een enthousiaste collega
waarbij gastvrijheid in de
genen zit.
Je weet van aanpakken,
straalt gastgerichtheid uit
en bent representatief.
Je vindt het leuk om in
teamverband te werken.

WAT KRIJG JE?

Een contract op oproepbasis.
Flexibiliteit in het plannen van je werkdagen. Je bent de baas over
je eigen uren! Veel van onze evenementen vinden overdag en
doordeweeks plaats, waardoor je vaak in de avonduren en weekenden
vrij bent.
Onvergetelijke teamuitjes die je sowieso niet wilt missen en een
ontzettend ﬁjne groep collega’s.
Salaris, uiteraard!

Je kunt goed overzicht
houden.
Met jou kunnen we lachen!
Gezelligheid breng jij mee.

Een organisatie met mooie
doorgroeikansen.
Een omgeving waar eigen initiatief
en inbreng wordt gewaardeerd en
aangemoedigd.
Winstdeling.

ERVARING

Als je al ervaring hebt in de hospitalitybranche is dit mooi meegenomen,
maar als dit nieuw voor je is ben je bij ons ook aan het goede adres! Met
onze ervaring en award winning bedrijven kunnen wij je gemakkelijk alle
kneepjes van het vak leren.

ZIJN WIJ EEN MATCH MADE IN HEAVEN?
Zie jij jezelf al bij ons werken? Reageer meteen door een mail te sturen naar
ikwilwerken@marienhof.nl t.a.v. Maurice van Rossum.

