PART-TIME WAITER

For students or part-timers (extra or flexi-job) with a passion for hospitality, we offer a learning
path within our team where you gain a lot of valuable knowledge. You work in a team and are
jointly responsible for tasks such as mise-en-place, setting up the restaurant and serving our
guests.
TASKS
• You can offer guests a warm and hospitable welcome.
• Creating a casual atmosphere with a professional and personal approach to the guest.
• Preparing hot and cold drinks.
• Preparing the service.
• You work with the team to deliver the perfect service and quality.
PROFILE
• You are hospitable, friendly and have a natural courtesy.
• You have a neat and tidy appearance and you are punctual.
• Eager to learn, flexible and a real team player.
• An eye for detail and a “hands-on” mentality.
SCHEDULE
• Part-time. The working week can be determined in consultation.
• Le Pristine is open from Tuesday to Saturday for lunch & dinner.
START DATE
• Immediately.
APPLY
• Send your CV and motivation to careers@sergiohermangroup.com

PARTTIME MEDEWERKER BEDIENING

Voor jobstudenten of parttimers (extra of flexi-job) met passie voor hospitality bieden wij binnen
ons team een leertraject aan waarbij je veel aan waardevolle kennis opdoet. Je werkt in een team
en bent samen verantwoordelijk voor taken als, mise-en-place, het opzetten van de zaal en het
bedienen van onze gasten.
TAKEN
• Je kan de gasten een warm en gastvrij ontvangst bieden.
• Het scheppen van een ongedwongen sfeer met een professionele en persoonlijke
benadering van de gast.
• Het bereiden van warme en koude dranken.
• Het voorbereiden van de service.
• Samen met het team werk je mee om de perfecte service en kwaliteit af te leveren.
• Waken over orde en netheid.
PROFIEL
• Je bent gastvrij, vriendelijk en beschikt over een natuurlijke beleefdheid.
• Je hebt een net en verzorgd voorkomen en bent stipt.
• Leergierig, flexibel en een échte teamplayer.
• Enthousiast, gepassioneerd en zin om te groeien.
• Oog voor detail en “hands-on”-mentaliteit.
UURROOSTER
• Deeltijds. De werkweek is in onderling overleg te bepalen.
• Le Pristine is van dinsdag t/m zaterdag geopend voor lunch & diner.
STARTDATUM
• Per direct.
SOLLICITEREN
• Stuur je CV en motivatie naar careers@sergiohermangroup.com

