Zoek jij een baan als veelzijdige gastheer/gastvrouw op een
receptie in een bijzonder gasthuis in hartje Utrecht?
Wij zoeken een ervaren gastheer of -vrouw/receptie-medewerker
voor 24 tot 32 uur per week.

Het Bartholomeus Gasthuis is een modern gasthuis voor ouderen, gehuisvest in het Utrechtse
Museumkwartier. In onze kleine organisatie realiseren we elke dag de missie van het Bartholomeus
Gasthuis: “zorgeloos verzorgd ouder worden in het hart van Utrecht”. In het gasthuis wonen ca. 100
bewoners en werken ca. 150 medewerkers en evenzoveel vrijwilligers.
In het Bartholomeus Gasthuis zijn diverse horecavoorzieningen waaronder een eigentijdse brasserie met een
verrassende menukaart. Er wordt elke dag seizoensgebonden en vers gekookt voor bewoners van het
gasthuis en voor bezoekers. Het gasthuis heeft diverse zalen die (commercieel) worden verhuurd.
Wat ga je doen?
 Je verricht receptiewerkzaamheden.
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor gasten van het Bartholomeus Gasthuis: bewoners van ons
huis, hun familie en vrienden, gasten die tijdelijk in ons zorghotel verblijven, zorgverleners uit de stad,
gasten uit de binnenstad van Utrecht en (zakelijke) gasten die een zaal huren. Jij zorgt ervoor dat
onze gasten zich thuis en welkom voelen.
 Je bedient in de brasserie: je neemt bestellingen op, doet wijn- en spijssuggesties, serveert dranken
en gerechten, rekent af en verricht overige voorkomende werkzaamheden die van een medewerker
bediening worden verwacht.
 Je zorgt ervoor dat de partijen in de zalen goed verlopen en fungeert hier als aanspreekpunt namens
het gasthuis. Je zorgt ervoor dat je collega’s goed zijn geïnformeerd over de zaalinrichting.
 Je zorgt voor een nette, schone en gastvrije uitstraling van de brasserie en de zalen en werkt conform
de normen van de HACCP en sociale hygiëne.
 Je bent op bepaalde onderdelen hét kennis- en aanspreekpunt voor collega’s op de receptie.
Wij vragen van jou:
 mbo werk- en denkniveau
 (meer jaren) allround horecaervaring en/of ervaring met receptiewerk is een pré
 een goede beheersing van de Nederlandse taal
 een dienstverlenende en gastvrije instelling en een geduldig en tactvol karakter: iemand die goed met
verschillende doelgroepen kan omgaan en vooral: iemand die dat leuk vindt!
 Je kunt snel schakelen, hebt oog voor kwaliteit en detail en bent flexibel. Je kunt overzien wat nodig is
voor een optimale dienstverlening naar onze gasten en kunt collega’s daarin op een prettige manier
meenemen
 BHV-diploma (pré)
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor ouderen is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het
gasthuis en de onderscheidende en goede zorg die zij verlenen. Je werkt in een prachtig historisch huis (anno
1367!) in hartje Utrecht en draagt elke dag bij aan de bijzondere missie van gasthuis.
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Wij bieden
 Een functie voor 24-32 uur per week, exact aantal uren zal nog worden vastgesteld (openingstijden:
7 dagen per week tot ca. 21:00 uur).
 Salaris conform CAO VVT FWG 25: € 1.863,09 - € 2.555,74 bruto per maand (o.b.v. 36 uur).
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld,
pensioenopbouw, fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.

Interesse?
Dan zien wij jouw reactie graag uiterlijk 22 september tegemoet! Sollicitaties kun je richten aan P&O:
hrm@bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Remko van Loenen, horecamanager
(030) - 231 02 54. Het is goed om te weten dat je bij het Bartholomeus Gasthuis niet kunt parkeren.
Het gasthuis is goed te bereiken met het OV. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

