VACATURE
MEDEWERKER BEDIENING

OVER DINNER IN MOTION
Dinner in motion (DIM) is het enige 360° restaurant van Nederland. Aan een lange tafel gaan onze gasten
mee op culinaire reis terwijl om hen heen en op de tafel prachtige projecties verschijnen. Gerechten zijn
volledig afgestemd op de digitale show. Een unieke restaurant ervaring die zowel voor particulieren als
voor zakelijke gasten zeer geschikt is.
DIM is begonnen als tijdelijk concept op een locatie in Utrecht. Inmiddels heeft de formule zich zo
bewezen en zullen we een permanente vorm gaan aannemen in Eindhoven.
Medio oktober openen wij een nieuwe vestiging in het winkelgebied van Eindhoven. We kunnen niet
wachten een gezellig, enthousiast en hard werkend team te vormen. Hiervoor zijn we uiteraard ook op
zoek naar enthousiaste bedieningsmedewerkers!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Wij zijn op zoek naar bedieningsmedewerkers die ons team met name in het weekend willen komen
versterken. Je maakt onderdeel uit van ons ambitieuze team dat door oog voor detail, persoonlijke
aandacht en vakkennis onze gasten een onvergetelijke avond bezorgt. Een avondje uit bij Dinner in
Motion is genieten en verrast worden, in een ongedwongen maar professionele sfeer. We geloven in
ambitie, meer nog dan in ervaring. We leiden liefhebbers van het vak graag op tot echte horecatalenten.
WERKZAAMHEDEN
•
•
•
•
•

Het begeleiden van gasten naar hun plaats aan tafel
Opnemen van dranken en deze in de kassa aanslaan
Serveren, uithalen en vlekkeloos toelichten van de gerechten
Gasten positieve aandacht geven
Het begeleiden van gasten naar de bar

WIE BEN JIJ
•
•
•
•
•
•

Horecaervaring is een pré maar geen vereiste
Je bent leergierig, hebt oog voor detail en toont eigen initiatief
Je hebt een fijne en professionele uitstraling en houding
Je hebt zin om aan de slag te gaan in een ambitieus team waar iedereen verantwoordelijkheden
heeft en pakt
Je bent minimaal 16 jaar en beschikbaar op vrijdag en/of zaterdag, andere dagen in overleg
Woonachtig in omgeving Eindhoven

WIJ BIEDEN JOU
•
•
•

Een bijzondere werkomgeving met ruimte voor eigen initiatieven
Een bedrijf dat volop in ontwikkeling is
Een zeer goed uurloon

INTERESSE?
Heb jij het gevoel dat jij de persoon bent die wij zoeken? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv
per mail t.a.v. Fleur Paijens fleur@dinnerinmotion.nl . Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen
door contact op te nemen met mevrouw Paijens via 085-3038694
MEER INFORMATIE
Uitgebreide informatie over Dinner in Motion vind je op onze website: www.dinnerinmotion.nl

