Hotel Merici – Supervisor bediening Restaurant George’s (fulltime)

Zit het in jouw natuur om gasten in de watten te leggen? Ben jij een uitblinker door jouw gastvrije en
spontane uitstraling? Sta je te popelen om jouw horecatalent tot een hoger niveau te tillen? Misschien ben jij
wel de horecatopper die wij zoeken. Lees snel verder!
Voor Restaurant George’s in Hotel Merici zijn wij opzoek naar een enthousiaste supervisor bediening.

Wie zijn wij?
Hotel Merici maakt deel uit van Black Label Hotels, een jonge en vooruitstrevende hotelgroep gevestigd in
zuid- en midden Limburg. Op dit moment bestaat het portfolio uit drie diverse hotels onder verschillende
merken, met een vierde hotel under construction.
 Black Label Hotel Valkenburg
 Berghotel Vue – Berg en Terblijt
 Hotel Merici (M-gallery) -Sittard
 Double Tree by Hilton - Sittard (opening in Q2 2021)
Wat je kunt verwachten
 Werken in een jonge en groeiende horecaonderneming in een klassiek chique setting;
 De kans om jezelf te (blijven) ontwikkelen;
 Een groot en hecht team van verschillende afdelingen dat niet vies is van een gezellig borreltje na
werktijd;
 Flexibele werktijden;
 Een marktconform salaris;
 Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in de reiskosten, een sluitdrankje na
werk en 35% korting bij onze hotels.

Jouw profiel
 Spontaan en een open houding;
 Gastgericht;
 Flexibel;
 Hands-on mentaliteit;
 Stressbestendig;
 Ziet geen problemen maar uitdagingen;
 Ervaring is een pré, maar talent en ambitie is wat wij écht belangrijk vinden.
Als Supervisor bediening draag je zorg voor de optimale gastbeleving in onze restaurants.

Hoe ziet dat eruit?
 Je bent verantwoordelijk voor het draaien van de verschillende shifts (ontbijt en diner) in
restaurant George’s;
 Je verwelkomt (internationale) gasten, neemt bestellingen op, serveert gerechten en dranken,
ruimt tafels af, rekent af met gasten en zorgt ervoor dat het restaurant en de bar er altijd netjes
uitzien;
 Met jouw glimlach en inlevingsvermogen voel jij gasten aan en adviseer je ze op basis van onze
diverse menukeuzes;
 Je doet er alles aan om samen met je team de verwachtingen van de gast te overtreffen. Pas dan
ga jij tevreden naar huis;
 Je ondersteunt de restaurantmanager met verschillende (administratieve) taken en stuurt
medewerkers aan waar nodig.

Interesse? Stuur je cv en motivatie naar jobs@blacklabelhotels.nl

