
	
	

	

								 								 			 	 		 	 							 	
	
	
	
	 	
	
	
	

 
Op zoek naar de leukste (bij)baan van Woerden? Voor het gezelligste terras van Woerden zoeken wij iemand die 
een glimlach tovert op het gezicht van onze gasten. Je bent energiek en weet van aanpakken. Ben jij leergierig en 
gemotiveerd? In ons restaurant zijn er échte doorgroeimogelijkheden die bij jou passen. 
 
Wij verwachten van jou dat je sociaalvaardig bent en graag met collega’s werkt, dat je stressbestendig bent en 
dat je open staat voor nieuwe uitdagingen. Bovenal ben jij met alle werkzaamheden die je uitvoert bezig met het 
creëren van een geweldige ervaring voor de gasten en straal je passie uit voor eten en drinken.  
 
Je bent verantwoordelijk voor elke fase van het bezoek van onze gasten. Vanaf het reserveren tot het verlaten van 
het restaurant, jij zorgt voor topservice. Je zorgt ervoor dat het onze gasten aan niks ontbreekt, met jouw oog 
voor detail gaat er niet snel iets aan jou voorbij. Ook zorg je voor een fijne samenwerking met collega’s en weet je 
van aanpakken.  
 
Ook jonge talenten zonder werkervaring mogen uiteraard solliciteren! Wij zullen de tijd en aandacht nemen om je 
op te leiden tot een topper in de bediening.  
 
 
Welke kenmerken vragen we van jou? 
 

Passie voor eten en drinken 
Gastvrij 

Representatief 
Servicegericht 

Leergierig 
Stressbestendig 

Flexibel 
Hard werken / doorzetten 

O.a. ook beschikbaar in de avond en in het weekend 
 
      
Wat bieden we jou? 
- Afwisselende functie waarbij je samenwerkt met leuke collega’s 
- Flexibel werkrooster 
- Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling middels cursussen & trainingen 
- Doorgroeimogelijkheden 
- Salaris conform KHN 
 
 

 
Wil je meer informatie? Of gelijk solliciteren? 

Stuur dan je CV (+ foto) en motivatie naar vacatures@bijpetrus.nl 
 

Vermeld ‘Vacature Medewerker Bediening’ als onderwerp in je mail. 
 

 
  

MEDEWERKER BEDIENING 
parttime / fulltime 


