
Vacature barvrouw / barman Hockeyclub Des – Zondag dienst 

Hey horecatalent! Voel jij je helemaal thuis op deze topsport locatie? Kom werken bij MHC Des op 

zondag, gezellig! Jij maakt gasten blij met heerlijk eten & drinken. Eén ding is zeker; het is er altijd 

een komen en gaan van mensen en jij helpt iedereen zo snel en zo goed mogelijk. Jij bent ons 

toptalent! 

 

Jouw werkdag 

'Goedemorgen'. Je bent met het goede been uit bed gestapt en hebt zin om te knallen. Jouw werkdag 

vliegt om. Het ene moment ruim je de tafels af en maak je de bar netjes en het andere moment 

smeer je een lekker broodje, mix je een smoothie of serveer je een (gezonde) snack. Vervolgens draai 

je nog een supersnelle kassa en beantwoord je vragen van gasten. Ze zijn enorm tevreden met je 

vriendelijke service, je hebt een paar dikke complimenten gekregen. Top! 

Tijdens de spitsuren van het restaurant presteer jij het om het aanbod goed bijgevuld en uitnodigend 

te houden. Je begrijpt dat er links en rechts ook wat schoonmaakwerk moet worden verricht 

tussendoor. Je vindt het leuk om hier en daar een praatje te maken met een gast en je collega's te 

helpen als jij het even wat rustiger hebt. En heb je leuke ideeën om het buffet nog aantrekkelijker 

aan te kleden? Of heb je een goede suggestie voor een nieuw broodje? Kom maar op, want wij 

geloven dat jij het verschil maakt voor onze gasten. Iets van jezelf kunnen toevoegen, dat maakt het 

werk voor jou zelf ook een stuk leuker toch? 

Wat bieden wij. 

• Werken bij de gezelligste club van Nederland. 

• Wekelijkse variabele uren op de zondagen tijdens het hockeyseizoen. 

• Verder een marktconform salaris op basis van de door jou gemaakte uren.  

Wie zoeken wij? 

• Het liefst heb je al wat horeca ervaring, maar ook als aanstormend talent kun je bij ons 
terecht. 

• Dat werken in de horeca fysiek best pittig kan zijn weet je. 
• Jij bent op en top gastgericht en een echte gastvrouw/gastheer; je herkent de wensen en 

behoeften van de gast. 
• Je schakelt makkelijk en staat open voor nieuwe manieren van werken. 
• Sfeer, groepsbelang en elkaar helpen vind je belangrijk. 

GeÏnteresseerd? 

Ben je al helemaal entausiast om te starten?! Stuur een appje naar Jeroen Hock via 06-13685754 of 
stuur een mail naar jeroenhock@gmail.com. Tot snel! 
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