VACATURE ASSISTENT KOFFIE BRANDER / BARISTA
(38 uur p/w)
Is koffie meer voor jou dan gebrande bonen? Beschik je over uitzonderlijke smaakpupillen? Kun je goed
zelfstandig werken en organiseren dan zoeken we jou! Bij Hotel & Grand Café Post-Plaza is koffie erg
speciaal. Als een van de weinig locaties in Noord Nederland brandt onze koffie brander Jesse zijn eigen koffie
in het Grand Café. Door toenemende drukte kan hij dit niet meer alleen en is hij op zoek naar een assistent.
We bieden een fulltime functie van 38 uur waarbij je 8 tot 16 uur aan het
koffie branden bent. Hierbij horen ook de bijbehorende logistieke taken. De
overige uren word je ingezet in de bar van het Grand Café, waar je als
barista de koffie, cappuccino en latte maakt. Natuurlijk bewaak je ook de
kwaliteit en ben je bezig met het trainen van het team.
Jesse zal je, samen met nog een professionele koffiebrander, opleiden tot
assistent. Dit betekent dat je de basis van het koffiebranden over kunt
nemen. Daarnaast ondersteun je in de trainingen en kwaliteitscontroles op
de vloer.
Waar zijn wij naar op zoek?
 Uiteraard de passie voor én interesse in koffie
 Uitmuntende smaakpupillen (dit wordt getest)
 De bereidheid om minimaal 2 jaar bij Post-Plaza te blijven werken, op basis van een studieovereenkomst
 Organisatie talent, creatief en zelfstandig kunnen werken
 Ervaring als barista is een pré
 En natuurlijk een perfecte gastheer of vrouw
Wat bieden wij jou?
 Een functie binnen één van de gaafste horeca bedrijven van Noord-Nederland.
 De unieke kans om opgeleid te worden tot (assistent) koffiebrander.
 Een werkweek van 38 uur.
 Leuke secundaire voorwaarden binnen ons eigen Hotel & Grand Café maar ook bij onze zusterhotels.
 Een salaris conform de horeca AVR.
Meer weten over Jesse én zijn bijzondere voorliefde voor koffie? Of benieuwd waarom andere collega’s
eigenlijk bij Post-Plaza aan het werk zijn? Bekijk dan onze film: https://youtu.be/tlCiS4cKuJI
Ben je geïnteresseerd in deze ontzettende leuke functie? Stuur je dan je cv én motivatie naar
NienkedeJong@post-plaza.nl voor 1 mei 2017.

