LEERLING BEDIENING BOL/BBL
Brasserie Copper is gelegen op de Markt van Gouda. Een all day restaurant concept, maar dan
net even anders dan de rest!
Wat is er zo leuk aan een leerplek bij Copper? Wij hebben een jong, enthousiast en
gemotiveerd team die altijd op zoek is naar verbetering. Door middel van coachend
leiderschap proberen wij iedereen zo goed mogelijk op te leiden.
Jouw dagelijkse werkzaamheden (Afhangend van de Kerntaken)
- Opnemen van bestellingen; toelichting geven op de menu en- wijnkaart. Bestellingen
doorgeven aan de keuken via het kassasysteem.
- Correct en vriendelijk te woord staan van gasten, beantwoorden van vragen.
- Mise en place voorbereidingen, gerechten en dranken uitserveren met een dienblad,
afruimen van bestek en servies. Klaarzetten voor hergebruik tafel.
- Bijhouden van de dagelijkse voorraden, bijvullen van de voorraden.
- Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het pand.
- Communicatie tussen verschillende afdelingen en collega’s.
- Attent zijn op de wensen en voorkeuren van gasten en deze nastreven.
- Alle overige werkzaamheden die hier niet genoemd zijn maar deel uitmaken van de
functie n.a.v. de referentiefunctie.
Opleidingsniveau
- Wij hebben plek voor leerlingen-HOM niveau 4.
- BOL en BBL
Wat zoeken wij?
- Een leergierige leerling
- Enthousiast en gemotiveerd persoon
- Een echte teamplayer die ook zorgt voor wat gezelligheid binnen het team
Wat bieden wij?
- Een werkplek naast je studie
- Vrije dagen: maandag & dinsdag
- Trainingen bijwonen over wijn, koffie en cocktails.
- Vrijheid om je verder te ontwikkelen in hetgeen je leuk vindt.
- Doorgroeimogelijkheden
- Inspirerende omgeving (Jong, enthousiast en gemotiveerd team die het beste uit de
zaak wilt halen)
- Mogelijkheid tot werken in het restaurant, achter de bar, evenementen, terras
- Stagevergoeding afhankelijk van inzet, niveau en zelfstandigheid
- 15% korting op eten en drinken in het restaurant!
Lijkt deze uitdaging jou iets? Dan maken wij graag kennis met je!
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

