
Vakantiepark De Schreiershoek 
Tichelwei 32 P 
9125 EB Oostrum 
0519 724221 

www.schreiershoek.nl 

Leidinggevend bediening   24 - 38 uur per 01 mei 2022  

Restaurant Het Paviljoen zoekt een leidinggevende kracht en staat op een prachtige locatie aan 
het water vlakbij Dokkum. In dit restaurant serveren we vanaf 15 april trendy en eerlijke 
gerechten. Door zo heerlijk en vers mogelijk te kunnen serveren kijken we naar de juiste 
beschikbaarheid van alle producten. 

Het restaurant is jouw domein en krijg je de verantwoordelijkheid over de voorraad, social 
media en personeel. Je houdt je eigen team scherp in de gaten en houdt een goede sfeer op de 
werkvloer. Jij ziet de details en draag je zorg voor de ultieme gastvrijheid en service.  

Het is aan jou de taak om de wensen van gasten goed aan te voelen en te zorgen dat iedereen 
met een tevreden gevoel weer naar huis gaat. Je houdt van een praatje en neemt de tijd om je 
gasten tot in detail te ontzorgen. Van gasten die komen dineren tot groepen en partijen als 
verjaardagen en bruiloften!  

Wil jij een flexibele werkplek? Solliciteer dan gelijk; Elke week een dag in het weekend vrij, één 
weekend in de maand vrij? Jij bepaalt namelijk zelf je werktijden met deze functie.  

Het dynamische restaurant biedt jou vele mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen. Je werkt 
in één team, waar iedere collega even veel waard is. Ben jij op zoek naar een leuke en 
afwisselende baan? Solliciteer dan nu! Stuur je CV en motivatie naar 
sollicitatie@schreiershoek.nl. 

Wat vragen wij van je; 

-	 passie voor de gastvrijheidsindustrie 
-	 sociale vaardigheden 
-	 representatief 
-	 oog voor detail  
- 	 ervaring in leiderschap  
-	 flexibel inzetbaar 
-	 aanpassingsvermogen 
-	 doorzettingsvermogen 

Wat mag je van ons verwachten; 

-	 geweldige plek, werksfeer en omgeving 
-	 leuke collega’s, één team 
-	 doorgroeimogelijkheden  
-	 flexibiliteit in rooster 
-	 één keer per maand een weekend vrij 
-	 goed salaris & secundaire arbeidsvoorwaarden 


