
Gezocht Gastvrouw/heer +/- 20 uur per week 
  

  

Midden in Druten tegenover de kerk, staat ons gezellige, sfeervolle Grand café, gelegen aan het Horecaplein in 

Druten. Onze chef bereidt met veel passie allerlei spannende, heerlijke gerechten, met dagverse producten, 

gebaseerd op de Nederlands/Franse keuken met een lichte mediterrane tint en gedurfde combinaties, zodat er 

voldoende keuze is. Gezelligheid en een huiselijke sfeer staat bij ons hoog in het vaandel. 
  

Functieomschrijving:  
In de rol van gastvrouw/heer ben je het visitekaartje van dit sfeervolle grand café. Tijdens de lunch of het diner weet 

je te zorgen voor een ontspannen en goed verzorgde middag of avond voor de gasten.  
  

Je bent in staat dit over te brengen naar je collega’s zodat ook zij de fijne kneepjes van het vak kunnen leren of 

kunnen optimaliseren.  
Je adviseert gasten over wijn en spijs en weet hen te vertellen welke combinaties goed bij elkaar passen.  
Tijdens de werkzaamheden in het café/restaurant help jij je collega’s waar nodig en bewaak je de kwaliteit, samen 

met je collega’s 
Naast het restaurant hebben we een B&B, waar we ontbijt serveren, inchecken ed. 
  

Profiel:  
- Je bent gastgericht en biedt ongevraagd extra service, je hebt een welgemanierd voorkomen en zorgt ervoor dat 

alle gasten optimaal geholpen worden.  
- Je kunt plannen en organiseren en pakt knelpunten op de werkvloer aan.  
- Je bent representatief en weet je op een goede manier te presenteren bij de gasten.  
- Je neemt initiatief en hebt oog voor detail en kwaliteit en corrigeert waar dit nodig is.  
- Je kunt collega’s motiveren en toont belangstelling voor wat hen bezighoudt.  
- Je toont voorbeeldgedrag en laat anderen ruimte om zich te verbeteren.  
Bewezen ervaring in de horeca, bedieningservaring is een pre. 
- Je hebt een redelijke kennis van wijn, spijs en koffie.  
- Je hebt inzicht in de voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne.  
- Een uitdagende functie bij een dynamisch en uniek horecabedrijf met een gezonde ambitie.  
- Er is veel ruimte voor eigen inbreng en zelfstandigheid.  
- Daar tegenover staat een passende beloning en een gezellig en professioneel team om mee te werken.  
  

Overige informatie:  
- Openingstijden woensdag t/m maandag 12.00- +/- 23.00 zomertijd 
- Openingstijden woensdag en donderdag 17.00-23.00 wintertijd 

Vrijdag t/m zondag zondag 12.00- +/-23.00 wintertijd 
  

Sollicitatie:  
Herken jij jezelf in dit profiel en kun jij ons overtuigen met je ervaring en achtergrond, maar bovenal met je 

persoonlijkheid?  
  

Reageer dan direct door middel van een korte motivatie en cv naar 
info@dn-optie.nl 
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