DÉ ALLER LEUKSTE ZOMER BIJBAAN!
OPROEP – minimaal 4 uur per week

Je laatste examen is achter de rug en wat de uitslag ook is, jij hebt zin in de zomer!
Naast vakantie vieren wil je ook wel een extra zakcentje verdienen. Dat kan bij ons!
Wij zijn voor de zomerperiode en daarna op zoek naar nieuwe toppers in de
bediening en (spoel-) keuken. Als jij ook in het leukste hotel en Grand Café van
Leeuwarden wilt werken, stuur dan snel je motivatie en cv door naar
marijeterhaar@post-plaza.nl. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!
WIE ZIJN WIJ
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 thuis komen; 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!
WIE BEN JIJ
Je hebt een vrolijke en positieve houding en houdt van een uitdaging! Je steekt graag je handen uit de
mouwen en staat open om nieuwe dingen te leren. Als je bij ons komt werken mag je jezelf zijn, wij hebben
echte aandacht voor jou, net als jij dat voor onze gasten hebt. Ervaring is geen must, wij geven je
voldoende begeleiding zodat jij je taken vol zelfvertrouwen kunt uitvoeren. Naast hard werken vind jij de
werksfeer net zo belangrijk. Je denkt met je collega’s mee en helpt waar je kan, net zoals zij bij jou doen.
WIJ BIEDEN JE HET VOLGENDE
- Een flexibele bijbaan, binnen één van de leukste horecabedrijven van Friesland
- Goede begeleiding met een leuk team om je heen
- Goede privé én werkbalans, je moet tenslotte ook van je vakantie kunnen genieten
- Duidelijke roosters, met begin- en eindtijd
- Een salaris conform horeca cao 2022-2023
- Niet alleen een bijbaan voor de zomer; ook na de zomer
- Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden bij ons eigen bedrijf maar ook onze 5 zusterhotels
INTERESSE?
Krijg je al een glimlach op je gezicht en kijk je ernaar uit om ons team in de bediening of (spoel-) keuken te
versterken? Stuur je motivatie en cv naar marijeterhaar@post-plaza.nl! Tot snel!

