Vacature(s) barista’s en medewerkers voor ‘De Koffietent’
op kampeerterrein Stortemelk
Heb jij passie voor koffie en ben jij op zoek naar een toffe en uitdagende (vakantie)baan?
Voor onze gloednieuwe horecagelegenheid De Koffietent op kampeerterrein Stortemelk, een bruisende camping
op Vlieland aan het Noordzeestrand, zoeken wij gastvrije seizoenmedewerkers met barista-ervaring, die met
pistonmachine en vers gebrande bonen de lekkerste koffie kunnen bereiden voor onze gasten.
Seizoenwerk op Stortemelk is - in de goede zin van het woord - een onvergetelijke ervaring. Niet alleen vanwege de
muziekprogrammering en de festivals Here Comes The Summer en Into The Great Wide Open, maar vooral vanwege
de ongekende teamspirit en ronduit gezellige werklust in de ‘Stortestaf’, waar je vrienden voor het leven vindt.
Voor de meeste Stortestaf-leden blijft het dan ook niet bij één seizoen.
Je werkzaamheden bestaan onder meer uit
> het perfect organiseren van de koffievoorzieningen (schoon en netjes werken is essentieel);
> voorbereidingen treffen voorafgaand aan het openen van de Koffietent;
> het opnemen en afrekenen van bestellingen;
> tussendoor afwassen en schoonmaken en andere voorkomenden werkzaamheden;
> licht administratieve werkzaamheden verrichten, zoals het afslaan van de kassa, invullen van lijsten
en bijhouden van voorraden.
Functie-eisen
> je bent representatief;
> je bezit goede communicatieve vaardigheden en bent van nature sociaal en enthousiast;
> ervaring met het werken met een pistonmachine is een vereiste;
> je bent beschikbaar vanaf de meivakantie tot half september;
> je bent minimaal 18 jaar oud.
We bieden
> een slaapplaats en maaltijden tegen een kleine vergoeding;
> een salaris conform CAO;
> een leuke en verantwoordelijke baan in een nieuwe koffiegelegenheid;
> een geweldige zomer in een groot team op Vlieland;
> gratis toegang tot de muziekfestivals.
Lijkt het jou wat om het gezicht te worden van onze Koffietent?
Solliciteer online: stortemelk.nl/nl/vacatures
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