Vacature: Shiftleader Bediening
Bedrijfsprofiel:
De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte ('De Witte'), opgericht in 1782, is een besloten
vereniging, die al meer dan twee eeuwen een markante positie in het Haagse sociale leven
inneemt. De Sociëteit beschikt over twee gebouwen: het Pleingebouw in het centrum van Den
Haag en de zomerresidentie Paviljoen De Witte in Scheveningen.
De Witte beschikt over een ledengedeelte met een à la carte restaurant, een bar, een brasserie,
een bibliotheek, een biljartzaal, een kegelbaan, twee bridgezalen en meerdere uitermate
representatieve ruimtes voor verschillende banqueting doeleinden voor zowel in- als externe
partijen. Er zijn twee keukens: één à la carte keuken en één banqueting keuken. Door de
regelmatige terugkeer van leden cq. gasten veranderen de verschillende menukaarten zeer
regelmatig.
Wil je meer weten over de Sociëteit? Bezoek onze website: www.societeitdewitte.nl
Functieomschrijving
Heb jij al ruime ervaring op het gebied van gastheerschap, ben je een teambuilder en kan jij
organiseren op de werkvloer? Dan ben jij de persoon om in onze Sociëteit aan een mooie
toekomst te komen werken!
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een

Shiftleader Bediening
32-38 uur
•
•
•
•
•
•

Als shiftleader regel je de uitvoering op de werkvloer m.b.t. het a la carte restaurant,
barzaal, oude conversatie zaal maar ook in de banquetingzalen en het Mauritshuis;
Je denkt mee om het weekrooster en de bijbehorende planning continu aangepast te
houden,
Administratieve taken kunnen beperken zich grotendeels tot aanpassen van roosters,
kassa’s updaten, opmaken en initiatief nemen storingen te verhelpen via derden.
Je bent aanspreekpunt voor onze leden en externe gasten,
Je werkt in de regel met een team van ongeveer 1-6 collega’s.
Verantwoordelijk voor openen en sluiten van de gebouwen tijdens je shift bij
afwezigheid supervisor

Je bent flexibel inzetbaar gedurende de gehele week en dit zowel overdag als ‘s avonds.
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Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde vakopleiding incl. diploma Sociale Hygiëne of relevante praktijkervaring
en bereid tot het volgen van cursussen;
Dienstverlenende en organisatorische eigenschappen;
'Hands on' mentaliteit;
Stressbestendig en representatief;
Affiniteit met computer/kassasystemen;
Uitstekende beheersing Nederlandse spreektaal;
Je bent creatief en weet hoe om te gaan met de wensen van onze leden, gasten;
Je bent woonachtig in de regio Haaglanden;
Je bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of bent bereid
deze aan te vragen.

Overige
• CAO Koninklijke Horeca Nederland van toepassing als basis voor de
arbeidsvoorwaarden;
• Referenties kunnen worden opgevraagd;
• Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?
Mail uw motivatie en CV naar personeelszaken@societeitdewitte.nl o.v.v. sollicitatie
supervisor bediening
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