Per direct zoeken wij: F&B medewerkers (minimaal 16 uur / maximaal 36 uur per week)
Food & Beverage medewerkers
Tulip Inn Eindhoven Airport Tulip Inn Eindhoven Airport gevestigd in de terminal van Eindhoven Airport. Een
dynamische locatie en een ideaal vertrek- of eindpunt voor de internationale reiziger. Hier – vliegen – verrassingen
elke dag voorbij! We beschikken over 120 stijlvol modern ingerichte kamers, een gezellige loungebar, een
fitnessruimte en een ontbijtrestaurant. Het hotel is onderdeel van de wereldwijde Golden Tulip hotelketen. Het
team van Tulip Inn Eindhoven Airport staat voor gastvrijheid met een glimlach, de gast staat bij ons centraal!
Jouw functie
Als gastheer / gastvrouw van het hotel ben je het gezicht van onze food en beverage. Voldoen aan verwachtingen
en wensen van de gast in het bijzonder. Je vindt het leuk professioneel de gasten te voorzien van dranken en
gerechten, het opnemen van bestellingen, aannemen van tafelreserveringen en afrekenen met gasten. Je bent
vooral werkzaam in de avonduren. Flexibele werktijden 10.00 – 18.00 uur, 12.00 - 20.00, 14.00-22.00 en
17.00/18.00 – sluit.
Wij verwachten een gastgerichte en professionele instelling en houding waarbij uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of
‘het is druk’ niet voorkomen. Je biedt ook ongevraagd extra service en observeert hoe je gasten adequaat en
optimaal kan helpen. Flexibel zijn is geen vraag, dat bén je als geen ander en is een vereiste voor dit dynamische
hotel waarbij gasten de bezetting bepalen. Je staat open voor veranderingen en durft nieuwe processen in te
brengen.
Vind jij het leuk in wisselende diensten te werken en beschikbaar te zijn in een 7-daags rooster? Vind jij het leuk in
een hectische omgeving te kunnen hollen en /of stil staan? En heb je gevoel voor humor, accuratesse en
doorzettingsvermogen, dan zien onze gasten en wij je graag als onze nieuwe collega! Deze functie is beschikbaar
voor minimaal 16 uur tot 36 uur per week.
Zeg jij JA tegen,
• Representatief en sociaal vaardig
• Minimaal MBO denkniveau
• Een sterk gevoel voor service en kwaliteit
• Flexibele instelling
• Teamspeler
• Spreekt, verstaat en schrijft goed Nederlands & Engels
• Passie voor het vak en leergierigheid
Wij bieden jou
• Een functie in een dynamisch bedrijf waar mogelijkheden liggen met betrekking tot je eigen ontwikkeling
• Een parttime 16 – 36 uur per week (ook weekenddagen)
• Salaris conform horeca CAO
Solliciteer:
Je kunt je sollicitatiebrief met CV per mail richten aan J. Clement, e-mail: j.clement@tulipinneindhovenairport.com

