
Hey jij! Kan je niet stilzitten? Hou jij van hard lopen en werken?Hey jij! Kan je niet stilzitten? Hou jij van hard lopen en werken?
Sluit je dan aan bij ons leuke team van Museumrestaurant Art &Sluit je dan aan bij ons leuke team van Museumrestaurant Art &

Dining. Iedere keer als jij aankomt op je werk, kijk je je ogen uit. DitDining. Iedere keer als jij aankomt op je werk, kijk je je ogen uit. Dit
is namelijk echt een parel van een locatie! Je vervult de rol van eenis namelijk echt een parel van een locatie! Je vervult de rol van een
host, bartender en runner. Jij bent onze duizendpoot! Tover jij eenhost, bartender en runner. Jij bent onze duizendpoot! Tover jij een

lach op het gezicht van onze gasten? Solliciteer dan nu!lach op het gezicht van onze gasten? Solliciteer dan nu!

WAT ZOEKEN WIJ?

BELANGRIJK OM TE WETEN

Het liefst heb je al wat horeca ervaring, maar
ook als aanstormend talent kun je bij ons
terecht. Ook huismoeders zijn welkom!
Diverse gasten, flexibele werktijden en het uitje
van de gasten compleet maken met een fijne
horecabeleving.
Jij zet altijd net dat extra stapje! Vooral wat
gastvrijheid en service betreft. Liefde gaat door
de maag als het om eten & drinken gaat.

JOUW INGREDIENTEN

Maak jij met jouw persoonlijke touch hetMaak jij met jouw persoonlijke touch het

verschil voor onze gasten? Solliciteer dan nu!verschil voor onze gasten? Solliciteer dan nu!

            personeelszaken@gasterhoon.nlpersoneelszaken@gasterhoon.nl

Museumrestaurant Art & DiningMuseumrestaurant Art & Dining

Museumstraat 38Museumstraat 38

3311 XP Dordrecht3311 XP Dordrecht

+31 (0) 78 632 91 00+31 (0) 78 632 91 00

Het gaat om de periode van begin oktober 2021
tot en met begin maart 2022.
Tijdens deze periode zal de expositie van
Aelbert Cuyp in het Dordrechts Museum
plaatsvinden.
Wij zijn georiënteerd op lunch, feesten en
partijen, 
Onze piekmomenten zijn tussen 11:00-16:00
uur.
Verschillende shifts mogelijk

UNIEKE KANS!


