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Ken jij of ben jij de persoon die wij zoeken? De persoon die graag de handen uit de 

mouwen steekt, het werk ziet liggen en vooral doortasten en snel weet te 

schakelen? Dan hebben wij een hele leuke baan bij Gastrobar bij Rozendaal in 

Enschede.  

Gastrobar bij Rozendaal is de locatie waar genieten, ontmoeten en delen centraal 

staat. Met vrienden, met familie en met elkaar. In een stijlvol interieur creëren wij 

de perfecte plek uit voor jou en familie/ vrienden. Van lunch – lounge – diner in een 

sfeervolle ambiance. Wij zijn opzoek naar een gemotiveerde en enthousiaste 

bedieningsmedewerk(st)er. Van de succesvolle sollicitant wordt verwacht dat hij/zij 

belangrijke informatie doorgeeft aan het management, keukenpersoneel maar ook 

tussen gasten en bediening. Tijdens onze drukke uren verwachten we van je dat je 

assisteert door alle taken uit te voeren die nodig zijn om een gastervaring van hoge 

kwaliteit te garanderen. De ideale kandidaat beschikt niet alleen over uitstekende 

communicatieve vaardigheden, maar is ook in staat om te werken in een snelle 

omgeving die aandacht voor detail en de mogelijkheid om meerdere taken uit te 

voeren vereist. Ervaring is niet nodig, maar de bereidheid om te leren wel. 

Verantwoordelijkheden en taken 

❖ Vriendelijk verwelkomen van elke gast met een lach 

❖ Klanten helpen met hun keuze door gerechten en dranken uit te leggen en 

waar nodig aanbevelingen te doen 

❖ Coördineren van voedselorders om tijdige en efficiënte bediening aan 

gasten te garanderen 

❖ Bijvullen van water en regelmatig langs gaan bij gasten om eventuele 

problemen snel te verhelpen. 

❖ Handhaven van onze hoge standaarden op het gebied van voedselveiligheid 

en sanitaire voorzieningen 

❖ Tafels reinigen en opnieuw indekken 

Wat verwachten wij van jou?  

❖ Goede verbale en schriftelijke communicatievaardigheden 

❖ Flexibiliteit om te werken met onregelmatige werktijden 

❖ Het vermogen om snel te werken en zich aan te passen waar nodig 

❖ Uitstekende vaardigheden op het gebied van klantenservice 

❖ In staat om te lopen of staan voor bijna 100 procent van de dienst 

Wat wij jou bieden? 

Dat lichten we graag in een persoonlijk gesprek toe. Dus wil jij graag kennismaken, 

stuur dan je brief @ cv (voorzien van foto) naar info@gastrobarbijrozendaal.nl 

 

 


