Banqueting medewerker (parttime)
Introductie:
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud biedt alle mogelijkheden onder één dak! Naast hotelkamers, een
restaurant en grand café beschikken wij over meerdere zalen (banqueting afdeling) die voor diverse
gelegenheden gebruikt worden. Voor de banqueting afdeling zijn wij op zoek naar een parttime
medewerker.
Tezamen met je collega’s en leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken in en om onze (vergader)zalen. De veelzijdigheid van onze Banqueting afdeling maakt je werk
heel afwisselend. Van vergaderingen tot een groot congres of van een kleine familie bijeenkomst tot
een grote trouwerij, jíj bent mede verantwoordelijk voor het organiseren van deze bijeenkomsten op
de dag zelf.
Taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Klaarzetten/opbouwen van de zalen, audiovisuele apparatuur gereed maken, maken en
serveren van dranken, het op- en afbouwen van zalen, gastenverzoeken afhandelen.
Ontvangen van gasten en opdrachtgevers, verwijzen naar de te gebruiken zaal.
Toelichten/demonstreren van de werking van de audiovisuele apparatuur. Onderzoeken en
verhelpen van gemelde storingen tijdens zaalgebruik.
Afstemmen programma met contactpersoon ter plaatse. (serveertijdstippen, lunchpauzes,
bijzondere menuwensen, tafelschikking, bargebruik etc.)
Doorgeven bijzonderheden aan collega's in de keuken/sales/receptie
Verrichten van overige, met bovenstaande verband houdende, werkzaamheden in opdracht
van de leidinggevende.

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•

Een gastvrije instelling
Een vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Ervaring binnen de hotelbranche en in de functie van banqueting medewerker is een pre;
Prioriteiten kunnen stellen;
Representatief, stressbestendig en servicegericht;
Bereid de handen uit de mouwen te steken.

Profiel:
•
•
•
•

je bent enthousiast en leergierig en hebt een sociaal karakter
je bent gastvrij, servicegericht en representatief
je bent flexibel qua werktijden
je neemt je verantwoordelijkheid en vindt het leuk om in een enthousiast team te werken.

Wij bieden:
•
•
•
•

24+ uren per week (verdeeld over 4 dagen)
Salaris volgens horeca Cao
Aantrekkelijke medewerkers aanbiedingen bij alle Golden Tulip hotels in de Benelux
Medewerkerskorting op producten en faciliteiten van Tjaarda

Tijden:
Het betreft voornamelijk diensten doordeweeks en in overleg zijn je diensten flexibel in te delen.
Opleidingsniveau
Geen opleiding vereist, wij kunnen je alles leren wat je nodig hebt!

Graag je motivatie met CV mailen naar tvdheide@tjaarda.nl en rheida@tjaarda.nl

