
 

De Tuinderij zoekt per direct  

2 parttime horecamedewerkers (m/v)  

 

Functieomschrijving 

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar 2 horecamedewerkers 

(parttime).  

 

Ben jij een echte teamplayer die onze gasten centraal stelt? Dan ben jij degene die we 

zoeken! 

Wij vragen 

• Een gemotiveerde parttimer voor 15 uur per week. 

• Flexibel inzetbaar. 

• Werkervaring in horeca en/of toerisme is een pré.   

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed functioneren in een drukke 

omgeving. 

• Je hebt goede communicatieve- en sociale vaardigheden. 

• Je bent spontaan, positief, betrouwbaar & weet dat lachen gratis is. 

• Je bent een echte teamplayer. 

• Je werkt ‘tijd-voor-tijd’. De overuren die je in het hoogseizoen maakt, neem je op 

in het laagseizoen. 

Taken 

• Verzorgen van het programma van de reservering. Zoals: ontvangst van gasten, 

klaarzetten van buffet en verzorging van hapjes. 

• Aanspreekpunt voor de gasten van de desbetreffende reservering. 

• Leidinggevende voor overig personeel dat werkzaam is op desbetreffende 

reservering. 

 

Wij bieden 

• Je verdiende loon. 

• Een hecht vast team, waar je op kan vertrouwen en van op aan kan. 

• Een werkplek waar het iedere dag ‘een feest’ is met afwisselend werk. 

• Vrolijke gasten die het UNIEK bij ons vinden en je (als het goed is) vaak te horen 

krijgt. 

• Gezellige collega’s dat bijna begint te lijken op familie. 

• Reiskostenvergoeding (ook als je op de Solex komt). 

• Vakantiedagen. 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.  

• Uitdagend werk, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent. 

• Secundaire voorwaarden, zoals: ieder jaar een gezellig personeelsuitje met je 

collega’s. 



Team 

Het team van De Tuinderij bestaat uit zo’n 50 enthousiastelingen (voornamelijk 

oproepkrachten) die allen hetzelfde doel hebben: de gast een UNIEKE dag bezorgen. 

Kortom: 1 team, 1 taak. De directie bestaat uit drie mannen die hun vak mínistens zo 

leuk vinden als het personeel zelf. Zij hebben de krachten van het team weten te 

bundelen tot een bedrijfsvoering, waarin ‘uitstraling, kwaliteit, service en een uniek 

aanbod centraal staan’. De lat ligt hoog en daar springen we graag overheen.  

Solliciteren 

Je kunt je sollicitatie voorzien van motivatie, pasfoto en CV per e-mail sturen naar 

planning@detuinderij.nl. Alleen volledige sollicitaties met duidelijke motivatie en CV 

worden in behandeling genomen. 

 

 


