
                                                  

 

VACATURE MEDEWERKER SPOELKEUKEN (M/V)  
PARTTIME - GEMIDDELD 15 UREN PER WEEK (AVOND) 
 
Hartje binnenstad, meer Leeuwarden dan dit wordt het niet. Gelegen aan een van de mooiste straten van de 
hoofdstad van Fryslân, staat Post-Plaza. Een uniek Hotel & Grand Café, gevestigd in het oude Postkantoor van 

Leeuwarden. We zijn natuurlijk erg bevooroordeeld, maar hier wil je echt geweest zijn! 

Post-Plaza is er voor iedereen én hier kom je als je echt iets wilt beleven! Ervaar het gevoel alsof je verblijft 
bij je allerbeste vriend of vriendin. Een gevoel van thuiskomen; dat is Post-Plaza! Van Post-Plaza is er 

maar 1. Niets is standaard en over elk detail is nagedacht. Bij Post-Plaza gaat het om het verhaal en de 
beleving. Als je er bent geweest willen we namelijk dat je het thuisfront niet alleen laat weten hoe gaaf de 

stad Leeuwarden is, maar juist ook dat je in Post-Plaza bent geweest. Je hebt namelijk een bijzonder verhaal 
te vertellen! 

VACATURE MEDEWERKER SPOELKEUKEN 

Voor het allerleukste én beste hotel van Leeuwarden zijn we op zoek naar een medewerker spoelkeuken. 
Handen uit de mouwen, muziek aan en gaan. Als spoelkeukenmedewerker ben je onderdeel van het 
keukenteam van Post-Plaza, jouw verantwoordelijkheid is de afwas op orde houden, vieze afwas afvoeren 

en schone aanvoeren in de keuken en overige schoonmaakwerkzaamheden.  

Wij bieden jou het volgende;  
-  Een parttime baan voor gemiddeld 15 uur per week, binnen één van de leukste horecabedrijven  

    van Friesland 
-  Een parttime baan tussen circa 18.00 en 23.00 uur, voor gemiddeld 3 dagen in de week. 
-  Een salaris in functiegroep 2 van de horeca cao (€ 10,45 bruto per uur bij 21 jaar of ouder).  

-  Doorgroei mogelijkheden naar medewerker keuken of bediening  

Wat zoeken wij 
De combinatie van professionaliteit qua medewerkers en de ‘anders dan anders’ uitstraling, zorgen voor een 

unieke meerwaarde voor onze gasten. Onze ambitie? Het allerbeste Hotel & Grand Café van Friesland zijn. De 
plek waar alles klopt en de dingen vanzelf lijken te gaan. Een bedrijf met mensen die passie en bezieling 

overbrengen, een koploper!  

Wil jij samen met ons dit doel waarmaken? Als je bij ons komt werken mag je jezelf zijn, wij hebben echte 
aandacht voor jou, net als jij dat voor onze gasten hebt. We geven je verantwoordelijkheden waar je mee 

uitgedaagd wordt, waar je persoonlijk van groeit maar ook als professional. We nemen geen genoegen met 
‘just the ordinary’ maar gaan alleen voor de allerbeste.  
 

INTERESSE?  
Stuur je Motivatie & CV naar Nikita Wijnia, personeelszaken via hrm@post-plaza.nl  

mailto:hrm@post-plaza.nl

