Maak jij het verschil?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter versterking van ons CateringMeesters team zoeken wij sprankelende toppers.

Vacature medewerker partycatering / fulltime
Ons bedrijf

Het begon allemaal 12,5 jaar geleden met MuseumCatering, een cateringbedrijf gespecialiseerd in het
exploiteren van restaurants en cafés én het verzorgen van luxe party catering in een museale omgeving. In
onder andere gerenommeerde locaties als Escher in Het Paleis, Gemeentemuseum Den Haag, het Mauritshuis,
Museon, Pulchri Studio en Kasteel Duivenvoorde.
Omdat deze laatste expertise  partycatering  steeds verder werd uitgebouwd en al jaren lang niet alleen meer
in musea plaats vond, maar ook op grote congres en evenementenlocaties, is er besloten een tweede label te
ontwikkelen, genaamd CateringMeesters.
Zo is een tweedeling ontstaan waarbij wij als CateringMeesters uiteenlopende evenementen organiseren in
unieke locaties. Van huwelijk tot congres, van luxe diner tot barbecue bij mensen thuis, van Staatsbanket tot
spetterend feest!

Onze missie

“Het creëren van een onuitwisbare herinneringen door het overtreffen van de verwachting!”

Wat ga je doen?
Tijdens onze evenementen ben jij een van de gezichten van ons CateringMeesters team. Hier ben jij mede
verantwoordelijk voor de voorbereidingen én het perfect uitvoeren van evenementen, van A tot Z. Van de mise
en place tot aan de verkoop van dranken. Van het aankleden van de tafels tot aan het uitserveren van de
gerechten. Uiteindelijk zorg jij, samen met het team dat de gast naar huis gaat mét die onuitwisbare herinnering!

Jij

hebt min. 1 jaar en max. 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in de partycatering (vereiste)
bent flexibel inzetbaar. Werken in de weekenden, vroege ochtenden en late avonden zijn voor jou geen
probleem.
hebt een horeca hart en krijgt een energie boost als je gasten tevreden de deur uit gaan.
bent gezellig, houdt van een grapje en wil graag deel uitmaken van “The Happy Family!”.
bent woonachtig in Den Haag
Affiniteit met kunst en cultuur (heeft een streepje voor)

Ben je geïnteresseerd en ben jij de topper die wij zoeken?
Mail dan je CV met foto en een motivatiebrief naar info@cateringmeesters.nl

