Veelzijdige baan als gastheer/gastvrouw in hartje Utrecht!
(16-32 uur per week)
Gastvrij talent gezocht die gemakkelijk schakelt tussen receptie en
horeca

In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden. In het historische
gebouw in hartje Utrecht komen wonen, zorg en aandacht voor een prettige dag invulling en
gezondheid samen. Er wonen circa 100 bewoners en daarnaast zijn ook buurtbewoners en andere
gasten van harte welkom. We hebben diverse horecavoorzieningen waaronder de eigentijdse
Brasserie Zunte. Iedere dag koken we vers en volgens de seizoenen voor bewoners en bezoekers.
Daarnaast verhuren we diverse bijzondere zalen. In het gasthuis werken circa 200 medewerkers en
ongeveer 130 vrijwilligers.
Wat ga je doen?
 Als receptiemedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor gasten van het Bartholomeus Gasthuis:
bewoners van ons huis en hun familie en vrienden, gasten van ons zorghotel, zorgverleners uit de
stad, bezoekers van de brasserie en (zakelijke) gasten die een zaal huren. Jij zorgt ervoor dat
iedereen zich thuis en welkom voelt.
 Als horecamedewerker werk je in de brasserie: je neemt bestellingen op, doet wijn- en eetsuggesties,
serveert dranken en gerechten, rekent af en verricht overige voorkomende werkzaamheden.
 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.
Wat vragen we van jou?
 Mbo werk- en denkniveau.
 Horecaervaring en/of ervaring met receptiewerk is een pré.
 Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
 Een dienstverlenende en gastvrije instelling en een geduldig en tactvol karakter. Je bent iemand die
goed met verschillende doelgroepen kan omgaan en je vindt dat ook leuk.
 Je kunt snel schakelen, hebt oog voor kwaliteit en detail en je bent flexibel. Je kunt overzien wat
nodig is voor een optimale dienstverlening naar onze gasten en kunt collega’s daar op een prettige
manier in meenemen.
Wat kun je van ons verwachten?
 Een afwisselende baan die ertoe doet, een prachtige werkplek in de binnenstad van Utrecht èn werken in
een prettige, informele werksfeer.
 Een functie voor 16-32 uur per week, aantal uren in overleg.
(openingstijden: 7 dagen per week tot ca. 21:00 uur).
 Salaris conform cao VVT FWG 30: € 2.077,40 - € 2.717,16 bruto per maand (o.b.v. 36 uur).
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
onregelmatigheidstoeslag bij werken in de avond en in de weekenden, fietsplan, korting op je
ziektekostenverzekering en op diverse andere verzekeringen.
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Interesse?
Dan zien wij jouw reactie (brief en cv) graag zo snel mogelijk tegemoet! Sollicitaties kun je richten aan
horecamanager Remko van Loenen en mailen naar hrm@bartholomeusgasthuis.nl.
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Remko van Loenen, horecamanager (030) - 231 02 54,
e-mail: hrm@bartholomeusgasthuis.nl.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

