
 

 

 

 

VACATURE: ALLROUND MEDEWERKER BEDIENING 

Jouw vriendelijke glimlach en enthousiasme zijn het visitekaartje van ons 
bedrijf. Samen maken we er voor onze gasten een topbeleving van. 
Het is gezellig en de sfeer is goed!  Veel gasten, veel collega’s en genoeg 
uitdaging. 

Geen dag is voorspelbaar of hetzelfde. Of het nu een lunch, borrel of diner 
is. Een groot of klein gezelschap, in het restaurant of op het terras:  
overal zijn gasten en collega's die jouw glimlach & service waarderen! 
Wat wel vast staat is het werkrooster (tijdig opgesteld en digitaal kenbaar 
gemaakt), de salarisbetaling (per 4 weken, op tijd en vergezeld van een 
digitale loonstrook) en de registratie van de gewerkte uren.  

Werken in een horecabedrijf betekent wel dat er vaak gewerkt moet 
worden op momenten dat veel andere mensen vrij zijn. Dat hoort er ook 
bij. Grandcafé Burgerzaken is een vestiging van Hotel Ridderkerk. Als 
familiebedrijf hechten wij veel waarde aan een goede balans tussen je 
werk en je privéleven. Als “lid van het Hotel Ridderkerk team” kun je met 
50% korting in veel van de hotels in zowel binnen- als buitenland 
overnachten. Ook voor familie, vrienden en kennissen wordt vaak iets 
extra’s gedaan.   
 
Persoonlijke Ontwikkeling 
Vanaf je eerste werkdag krijg je ter ondersteuning een buddy toegewezen 
welke je wegwijs maakt binnen de organisatie. Tevens zorgt de buddy 
ervoor dat jij je helemaal op je plek voelt op onze werkvloer! Wij doen er 
alles aan om jou op professioneel, maar ook zeker op sociaal gebied te 
ontwikkelen. Onze filosofie is: blije medewerkers maken blije gasten! 
 
Financieel 
Salariëring is conform de Horeca CAO maar dan net een beetje meer ...  



 
Fulltime of parttime   
Wij hebben voldoende mogelijkheden! 
Fulltime werken wordt bij ons verdeeld over 4 werkdagen.  

Bijbaan 
Deze functie is ook geschikt als bijbaan! 
Parttime werken kan al bij ons vanaf 8 uur per week (1 dag, 1 dienst) 
Ideaal naast je studie, school of andere bezigheden. 
Heb jij een week of bepaalde periode meer tijd om te werken dan is dat 
ook te regelen.  
Werkdagen & werktijden (ochtend, middag/avond) zijn flexibel en in 
overleg in te delen. 

Enthousiast geworden? 
Ben je minimaal 17 jaar en vind je het leuk om wat bij te verdienen in ons 
familiebedrijf? 
Solliciteer dan nu via sollicitatie@ridderkerk.valk.com.  


