We
WANT
YOU
FULL
TIME

SUIKERKIST
ZOEKT IEMAND
OM DAGELIJKS
“IK DOE HIER
***** ALLES”
TE MOMPELEN
Jij bent het wandelende
visitekaartje
van de zaak:
Hét gezicht en het zonnestraaltje op het
terras wanneer deze zich weer eens achter de
wolken verschuilt in ons koude kikkerlandje.
Je zit boordevol energie en weet hiermee je
team te motiveren. Je hebt een pro-actieve
en optimistische houding waarmee je zorgt
voor een vooruitstrevende bedrijfsvoering.
Je kunt tegen een stootje, maar kan ook een
stootje geven. Je bent een talent in de horeca
en een geboren leider. Creatief, teamplayer
en stressbestendig: zo word jij omschreven.
Je houdt je hoofd koel, hard werken levert jou
geen stress op. Stilzitten is niets voor jou en
van (creatieve) vrijheid wordt jij gelukkig. Óok
van een welverdiende borrel na het werk.

WIE ZIJN WIJ?
Wie zijn wij? Een casual café op de Havermarkt
in Breda. Onze gast weet ons te vinden
vanwege het zonovergoten terras waar je
heerlijk kunt borrelen met een G&T.

INTERESSE?
Stuur je CV en motivatie naar
joey@vanaschhorecabeheer.nl

BEDRIJFSLEIDER,
MANAGER OF HEAD
OF GODVERDOMME
ALLES
Je mag de titel op jouw visitekaartje
zelf kiezen. Je moet ze namelijk ook
zèlf bestellen. Oké, misschien
overdrijven we een beetje.. want
je hebt namelijk fan-tas-tische
collega’s. Samen dragen jullie de
verantwoording voor de Suikerkist,
want jullie zijn een team!

JE HEBT EEN DIPLOMA,
OF NIET

Maakt ons eigenlijk niet uit, zolang je
communicatieve vaardigheden maar
sterk ontwikkeld zijn. Met jouw babbel
heb je namelijk iedereen zó in de zak.
Jouw werkervaring vinden we veel
belangrijker. Die deel je graag met
jouw team, zodat je elkaar naar een
hoger niveau kunt tillen. Jij weet als
echte horecatijger dat ‘personeel’ het
belangrijkste facet is in de
horeca.

jij kan
godverdomme
álles!
Heb je oog en oor voor de wensen
van onze gasten én medewerkers en
werk je graag samen met een hecht
team? Heb je de skills om kwaliteit te
bieden en een optimale gastbeleving
te creëren, dan dagen wij je uit om te
solliciteren op deze verantwoordelijke
functie. Want jouw creatieve brein helpt
onze zaak vorm te geven. Want jij, jij kan
godverdomme álles.
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