
 

Grand café Neubourg is gelegen in het centrum van Gulpen en sinds 12 jaar een plek waar jong en oud zich thuis 

voelt. Overdag staan we bekend om onze lekkere koffie en mooie lunchgerechten waarbij contact met vaste gasten 

kenmerkend is. Tijdens de borreluurtjes schenken we mooie wijnen en speciaalbieren. In de avond bieden we in ons 

restaurant (of bij goed weer op het terras) een gevarieerde menukaart op basis van kwaliteitsproducten. De sfeer in 

het restaurant is gemoedelijk, maar met gepaste netheid. Zowel binnen als op het terras hebben we een capaciteit 

van ongeveer 40 couverts. Het team bestaat uit 5 vaste en ongeveer 15 ambulante medewerkers. 

Wij zoeken:  

MEDEWERK(ST)ER BEDIENING 
Vanaf 24 uur per week, uren/dagen in overleg 

Je bent als vaste medewerker bediening samen met je collega’s het gezicht van Grand café Neubourg, waar 

gastvrijheid, kwaliteit en enthousiasme voorop staan.     

 

Wat zijn jouw taken? 

- Reguliere bedieningswerkzaamheden, zoals ontvangen van gasten, klaarmaken van drankjes en serveren 

van bestellingen. 

- Aansturen en inwerken van nieuwe medewerkers 

- Voorraadbeheer en bestellingen plaatsen 

- Verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig werken 

- Open- en sluitdienst draaien 

- Meedenken over mogelijkheden en uitdagingen voor onze zaak 

 

Wie zoeken wij? 

- Enthousiaste, vlotte persoonlijkheid met oog voor de gast en een representatieve uitstraling  

- Passie voor de horeca met relevante werkervaring 

- Bij voorkeur kennis en vaardigheden mbt wijn, bier en koffie (of bereidheid dit te leren) 

- Harde werker, gemotiveerd en een teamplayer 

- Zelfstandig, verantwoordelijk en betrouwbaar 

- Stressbestendig, probleemoplossend en betrokken 

- Goede sociale en communicatieve vaardigheden 

- Flexibel inzetbaar, geen moeite met werken in avonduren en weekenden 

 

Wat bieden wij? 

- Werken in een enthousiast team 

- Werken in een stabiel en gezond bedrijf 

- Ontwikkelmogelijkheden binnen het vakgebied 

- Salaris conform Horeca CAO op basis van leeftijd en ervaring 

- Bij gebleken geschiktheid behoort een vast contract tot de mogelijkheden 

 

Solliciteren 

Is je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op! Dat kan via info@grandcafeneubourg.nl. Kijk voor meer info op 

www.grandcafeneubourg.nl. Ook als je vragen hebt horen we dat graag. En langskomen mag natuurlijk altijd! 
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