VACATURE MEDEWERKER BEDIENING
Lloyd is een onconventioneel hotel. Ons iconische gebouw heeft ruime kamers in alle soorten en maten,
waarbij letterlijk iedere kamer anders is. Wij geloven namelijk dat verrassende elementen voor
onvergetelijke momenten zorgen. Bij ons is iedereen welkom, want in het Lloyd mag je jezelf zijn.
Lloyd Restaurant serveert op eigen wijze culinair hoogstaande en verrassende gerechten. We bieden een
wisselende kaart die aangepast is naar de seizoenen. Er wordt gekookt met kwalitatief hoge producten,
oog voor lokale leveranciers en met een persoonlijke 'Lloyd twist'.
Voor het restaurant zijn wij op zoek naar een ervaren: medewerker bediening
Wij zoeken iemand die goed is in het verlenen van persoonlijke service en die ons restaurantconcept
enthousiast kan overbrengen. Je hebt ervaring in de horeca, werkt zelfstandig en hebt een flexibele
instelling. Je kunt goed werken in een team en bent bereid om nieuwe medewerkers te trainen en in te
werken.
Omschrijving afdeling:
De afdeling Food & Beverage houdt zich bezig met de bediening van gasten in het Lloyd Restaurant en
alles wat hier mee te maken heeft. We hebben een uiteenlopende doelgroep van gasten en bedrijven uit
de buurt tot aan vergader- en hotelgasten. Het restaurant is open van 07.00 tot 01.00 uur, inclusief een
groot terras, banqueting en 24/7 roomservice. Je bent beschikbaar voor de 3 verschillende shifts (ontbijt,
lunch, diner). Vier keer per jaar presenteren wij een nieuwe menukaart, die we eerst zelf proeven tijdens
het proefeten met de bediening. Het team kenmerkt zich door haar eigen persoonlijke benadering; bij het
Lloyd Hotel kan en mag je jezelf zijn!
Je bent verantwoordelijk voor:
Het bieden van alle mogelijke service en faciliteiten op het gebied van ontbijt, à la carte lunch en diner,
banqueting en terras.
Je hebt het volgende in huis:
 Communicatief sterk
 Sociaal
 Gastvrij
 Hands-on mentaliteit
 Scherp oog voor detail
 Vloeiend Nederlands en spreekt goed Engels
Wat bieden wij?
 Een afwisselende baan;
 Een informele en inspirerende werkomgeving, waar geen dag hetzelfde is;
 Vrienden en familie mogen met korting overnachten;
 Gastenlijst Awakenings +1;
 Gratis deelname aan yoga en bootcamplessen;
 Wekelijkse stoelmassage;
 Een dagelijkse lunch met je collega’s;
 De mogelijkheid om veel te leren en een netwerk op te bouwen;
 Een marktconform salaris.
Ben jij de medewerker bediening die wij zoeken? Stuur je CV en motivatie naar werken@lloydhotel.com
t.a.v. Evelyn Storm.
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

