
  

 

Ontbijtmedewerker bediening 
bij de dames van de Jonge 

Functieomschrijving Spontane medewerker bediening ontbijt. 
bij de dames van de Jonge  SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDE  IEDERE DAG EEN 

VAKANTIEGEVOEL IN GIETHOORN 

ONZE (INTERNATIONALE) GASTEN ZOEKEN ALLROUND SPONTANE GASTHEER OF DAME DIE HET 

BEGIN VAN DE DAG TOT EEN FEEST KAN MAKEN 

De dames van de Jonge is een uniek en intiem 4-sterren hotelletje met restaurant, tuinkamer, terras 

met kruidentuin en vergaderzaal. Het hotel en restaurant ligt aan de rand van het oude dorp 

Giethoorn omringd door de wetlands van Nationaal Park Weerribben - Wieden.  

 

Het team van de dames legt de lat graag hoog als het gaat om vakbekwaamheid, gastvrijheid en 

liefde voor de regio. Je presenteert de gasten een ontbijtbuffet met door heerlijke 

(streek)producten in een informele maar internationale sfeer, met oog voor detail.  

De dames wordt gerund door een zeer enthousiast team met als slogan: 

Gast Rust Opleiden Energie Natuur 

Het restaurant is een eerbetoon aan de omgeving en haar natuurlijke ingrediënten. We hebben een 

mooie (beperkte) kaart met pure gerechten en aandacht voor regionale leveranciers. Daarnaast biedt 

de dames ook talloze mogelijkheden voor arrangementen, evenementen, teambuilding, 

buitenactiviteiten en vergaderfaciliteiten. 

Welke ervaring neem je mee? 

Je bent een echte aanplakker met ervaring in een soortgelijke functie, je hebt commercieel inzicht en 

hebt oog voor gasten. Je kunt goed Nederlands, Engels, Duits of Frans en Chinees is een pré. Je hebt 

minimaal een MBO-opleiding voltooid met als voorkeur Hospitality, Food&Beverage / Catering, 

allergenen diploma, kennis over Giethoorn en de omgeving is van groot belang, sociale hygiëne is 

een pré. Je bent bereid om  op te doen en extra trainingen en opleidingen te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Werkzaamheden: 

- De ontbijtmedewerker zorgt dat het ontbijtbuffet klaar staat en weer wordt opgeruimd 

- Het ontvangen van de gasten 

- Dranken en ontbijtgerechten aan tafel serveren 

- Tafels opdekken, afruimen en ruimte schoonmaken. 

-  Eenvoudige keukenwerkzaamheden en voorbereidingen buffet 

- Geven van tips voor de dag en het regelen van activiteiten en eventueel vervoer. 

- Uitchecken van de gasten en de daarbij horende procedures (o.a. afrekenen en  

reviews / beoordelingen vragen) 

- o.a. opnemen van bestellingen, bedienen van gasten. 

- Terras klaarzetten. 

-  Afwas tijdens het ontbijt bijhouden 

- Voorraadbeheer ontbijt 

Functie eisen ontbijtmedewerker 

- Servicegerichte en flexibele instelling 

- Een ochtendmens 

- Kennis van de Nederlandse,  Engelse taal, Duitse of Franse taal en Chinees is een pré 

- Je bent representatief 

- Je bent gastgericht 

- Je bent collegiaal, hebt verantwoordelijkheidsgevoel, een actieve houding en je bent alert. 

 

We zoeken naar een teamplayer die ook in het weekend kan werken. 

WAT BIEDEN WIJ  
Een ochtendbaan met internationale gasten vol vrijheid en creativiteit in een inspirerend en 
enthousiast team.  Mede doordat wij met mooie producten en een enthousiast team werken, is er  
altijd genoeg uitdaging en bedrijvigheid! Een contract met wisselende dagen (ook in weekenden en 
een marktconform salaris. 

 
Stuur je CV, een foto van je mooiste ontbijt en motivatiebrief de dames van de Jonge Hotel – 
Restaurant, via info@dedamesvandejonge.nl. Voor algemene informatie kun je terecht op 
www.giethoornhotel.com voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met 
Gabriella Esselbrugge via 0521-361360. 
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