Bistro

HOFFMANNI
VACATURES BISTRO HOFFMANNI “IN DE GROEVE MAASTRICHT”
Nieuw en vol energie. Wil jij de start meemaken van onze nieuwe horecalocatie in het ENCI gebied?
ZELFSTANDIG WERKEND KOK (FULLTIME)
Wij zoeken die culinaire duizendpoot met leidinggevende kwaliteiten.
Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging op een unieke locatie in Maastricht?
Wij zoeken iemand met een passie voor food, die graag de handen uit de mouwen steekt
om onze nieuwe bistrobar dé nieuwe hotspot van de regio te maken. Je bent pro-actief,
houdt overzicht, werkt efﬁcient en hygienisch en bent in bezit van een horeca-diploma.
We bieden een dynamische job in een jong en groeiend familiebedrijf met een schitterend uitzicht,
marktcomform salaris en mogelijkheid tot het volgen van een (leermeerster)opleiding.
(ASSISTENT) BEDRIJFSLEIDER (PARTTIME OF FULLTIME)
Ben jij een motiverende enthousiaste zelfstandige en stressbestendige teamplayer
met verantwoordelijkheidsgevoel ? Heb jij zin in een leuke afwisselende functie?
Ben jij wellicht inzetbaar in onze beide horecabedrijven gelegen in Maastricht en Roermond?
We bieden een dynamische job in een jong en groeiend familiebedrijf met een uniek en
schitterend uitzicht en marktcomform salaris, mogelijkheid tot het volgen van een opleiding.
OPROEPKRACHTEN BAR, BEDIENING, KEUKEN (PARTTIME)
Wij zoeken enthousiaste mensen om samen met ons op een unieke locatie
met een schitterend uitzicht de handen uit de mouwen te steken.
Ervaring is mooi meegenomen. Geen ervaring, wel motivatie? Geen probleem!
Wij zorgen dat je de ins en outs van het vak krijgt aangeleerd en voldoende beweging.
Genieten in een dynamische omgeving met goede beloning en werktijden in overleg.
Wij zijn een familiebedrijf waar onderling respect en samen handen-uit-de-mouwen voorop staat!
Spreekt het plaatje je aan? Dan denk ik dat we elkaar hebben gevonden!
Aarzel niet en mail snel je sollicitatie met CV t.a.v Nick
info@bistrohoffmanni.nl
Uiteraard bieden wij een passend salaris
naar ervaring en leeftijd conform CAO.

