
 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1e Medewerk(st)er bediening/Assistent  

bedrijfsleid(st)er 
(vanaf 20/24 uur per week) 

Wij zoeken een 1e medewerk(st)er bediening/assistent bedrijfsleid(st)er (3/4 dagen) 

Je bent: 

• Gastheer/vrouw in het restaurant 

• Verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden zoals het maken van roosters, 

voorraadbeheer, facturen maken etc. 

• Verantwoordelijk voor de marketing 

• Geeft leiding/sturing aan de bediening 

• Denkt mee met de uitvoering van de werkzaamheden en processen 

Functie-eisen: 

* Gastgericht, representatief en stressbestendig 
* Leidinggevende en aansturende capaciteiten  
* Groot verantwoordelijkheidsgevoel 
* Sociaal en communicatief vaardig 
* Flexibel inzetbaar  (onregelmatige werktijden, 1 à 2 dagen werken in het weekend en op feestdagen, 
geen 9-5 mentaliteit.) 
* Ervaring in de horeca vereist 
* In staat om in een hectisch, hardwerkend team te functioneren 
* Eerlijk, enthousiast, initiatiefrijk en betrokken 
* Tot 38 uur per week ook mogelijk 
* Rijbewijs is gewenst 
 

Zelfstandig werkend kok 
(vanaf 32 uur per week) 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste zelfstandig werkend kok.  Vanaf 4x per week werken, voornamelijk in 
het weekend. Ervaring vereist. Je bent verantwoordelijk voor je eigen parti, je werkt hier in het restaurant of 

op locatie.  
 
Wij hechten veel waarde aan enthousiasme en motivatie en zoeken de echte ‘horeca-tijgers’ met passie voor 

gastvrijheid. Ervaring en zelfstandig kunnen werken is een pre. Ben jij deze hardwerkende teamplayer? 

 

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan je motivatiebrief met CV per mail naar: info@bistro-

deheerlijckheid.nl. 

 

Bistro ‘de Heerlijckheid’ 

Erik en Lisette Knoop 

Rijksstraatweg 115, 4254 XC Sleeuwijk 

Tel.: 0183 – 309699              www.bistro-deheerlijckheid.nl 

mailto:info@bistro-deheerlijckheid.nl
mailto:info@bistro-deheerlijckheid.nl


 

 

 

Hulpkok 
(vanaf 16 uur per week) 

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kok/medewerk(st)ers voor in de keuken.  Vanaf 2 of 

3x per week werken, voornamelijk in het weekend. Ervaring gewenst, maar niet 
noodzakelijk. We kunnen je alles leren als de wil er maar is. 

 

 

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan je motivatiebrief met CV per mail naar: 

info@bistro-deheerlijckheid.nl. 

 

Bistro ‘de Heerlijckheid’ 

Erik en Lisette Knoop 

Rijksstraatweg 115, 4254 XC Sleeuwijk 

Tel.: 0183 – 309699              www.bistro-deheerlijckheid.nl 
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