Alleskunner gezocht!
Medewerker Sales & Events
Personeelskorting
Cursussen, trainingen en workshops
De leukste events en party’s organiseren
Perfecte job direct na je studie

Wat hebben we jou te bieden?
Naast een mooi takenpakket, krijg je er ook een team gezellige en enthousiaste collega’s
bij! En niet te vergeten onze toffe benefits die bestaan uit:

•

Een top salaris!
Korting op food&drinks @ Maggie Blue, Wet ’n Wild en Restaurant ‘s Molenaarsbrug
Flinke korting op de waterskibaan van Wet ‘n Wild
Sporten voor een onwijs goed tarief bij Bezemer Fitness
Cursussen, trainingen, workshops en meer (in company & extern)
Vrijheid en creativiteit in je functie
Samenwerken met de leukste collega’s van Alphen

•

Flexibele en wisselende werktijden (ook avonden en weekend)

•
•
•
•
•
•

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een alleskunner! Een sociaal persoon die houdt van uitdaging en
afwisseling. Jij bent iemand die affiniteit heeft in de horeca. Het betreft een functie
waarbij het erg belangrijk is dat je kunt multitasken, stressbestendig en sociaal bent. Je
bent een young professional en start net met je carrière.

The Wet 'n Wild Social Club aan ‘het meer’ is een jonge, frisse horecagelegenheid waar je
kunt onthaasten en genieten met een aanbod van onderscheidend eten, hoogstaande
gastvrijheid en goed verzorgde hapjes en drankjes in een ontspannen ambiance.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar iemand die op meerdere vlakken in onze bedrijven aanwezig en
bezig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
•
•

Het plannen en organiseren van zowel kleine als grote evenementen
Telefonische (aan)vragen oppakken

•
•
•

Het verkopen van bruiloften, vergaderingen en andere partijen
Samenwerken met de collega’s van het restaurant en de keuken
Bedenken en uitvoeren van verbeteringen en ontwikkelingen van het bedrijf

Werken in de horeca is een uitdaging. Een uitdaging waar passie en motivatie vereist is,
net als doorzettingsvermogen en discipline. Het is werken met de feestdagen, in de
weekenden en ’s avonds laat. Maar hier tegenover staan ook een heleboel positieve
aspecten van het vak, namelijk: het werken in een groot en gepassioneerd team, de
positieve reacties van de gasten en altijd in een 'vacation & beach vibe zitten!
Enthousiast of heb je nog vragen? Laat het aan Quincy weten!
WhatsApp of bellen: 0635603793
Email: Quincy@wetnwild.nl

