Vacature barassistent
GRIP zoekt nieuwe medewerkers!
Sinds we weer open mogen, draaien we bij GRIP op volle toeren. Nu de
zomervakantie voorbij is, is het alleen maar drukker geworden. Heeft het je altijd
al aangetrokken om in een klimcentrum en boulderhal te gaan werken? En dan
specifiek het horeca gedeelte? Lees dan snel verder.
Bij GRIP kom je voor de vette boulders en routes, maar ook om op het terras te
chillen na een stevige klimsessie. Omdat onze medewerkers vaak in de hal druk
zijn met het helpen van onze klanten, zoeken we iemand die zich helemaal kan
gaan richten op de horeca.
Je voornaamste werkplekken zijn het terras en de bar. Jouw taak is om ervoor te
zorgen dat de gasten op het terras altijd voorzien zijn. Je neemt bestellingen op,
serveert ze op het terras, je zorgt ervoor dat de rekeningen goed worden
bijgehouden en afgerekend, je haalt de lege glazen op en ga zo maar door.
Dit doe je allemaal in samenwerking met een medewerker van onze GRIP Crew.
Samen zorgen jullie ervoor dat alles op rolletjes loopt en dat onze gasten niets te
kort komen. Je kunt dus goed zelfstandig werken maar ook goed samenwerken.
Je bent klantvriendelijk, een harde werker en zorgt altijd voor een goede sfeer. Bij
voorkeur heb je al ervaring in de bediening.
Competenties
• Enthousiasmeren van klanten
• Gastvrij
• Overzicht kunnen houden
• Flexibel
• Bij voorkeur ervaring in de horeca
Beschikbaarheid
• Minimaal 1 weekenddag per week
• Doordeweeks overdag of in de avonden
• 3 tot 8 uur per dag
Wat we bieden
• Een aanstelling op contractbasis
• Een marktconform salaris
• Korting in onze winkel en horeca
• Gratis boulderen en klimmen bij Grip

•
•

Gratis meedoen met alle cursussen en workshops
In verband met meerdere vacatures, kunnen we ook kijken naar
combinaties met andere vacatures

Kom je bij ons werken?
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief en C.V. vóór 28 september
naar office@gripnijmegen.nl.

