HOSTESS
Wil jij werken in het gaafste restaurant van Den Haag en ben je gek op Indische, Indonesische
smaken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Garuda by Ron Gastrobar Indonesia –
Den Haag, gevestigd op de hoek van de Kneuterdijk en de Heulstraat met uitzicht op de
Raad van State en het Voorhout is de culinaire ontmoetingsplek voor jong en oud.
Deze nieuwe locatie in Den Haag, volgens concept van de andere Ron Gastrobars
Indonesia in het land van topkok Ron Blaauw en zijn executive chef Agus Hermawan.
Verfijnd Indonesisch eten, op creatieve en moderne wijze gepresenteerd maar met de
authentieke smaken, van streetfood tot rijsttafels!

Ontvangst
•
•
•
•
•

Kennen van het tafelplan en het verzorgen van een efficiënte tafelindeling
Ontvangen van gasten aan de hand van reserveringlijsten
Kunnen herkennen van vaste en/of VIP gasten
Aannemen van jassen en het overhandigen van een garderobenummer
Verlenen van service, zoals het placeren van gasten, opnemen van bestellingen en het doorgeven
van boodschappen aan collega’s.
• Verzorgen van het afscheid van gasten
• Verzorgen van een nette werkomgeving

Administratieve werkzaamheden
•
•
•
•

Aannemen van reserveringen volgens reserveringsprocedure en indelen volgens het tafelplan
Aannemen en doorverbinden van telefoongesprekken met gasten of collega’s
Verstrekken van algemene informatie, noteren en doorgeven van boodschappen
Het printen van menukaarten/wijnkaarten/groepsmenus etc.

Kassabehandeling en communicatie
•
•
•
•

Kunnen verwerken van bestellingen in de kassa
Overdragen van opgestarte tafels aan collega’s
Op de hoogte blijven van opnieuw te verkopen tafels
Doorloopt de dagelijkse reserveringen met de afdeling Guest Relations

Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•

Competitief Salaris (Managementfuncties bevatten een bonus regeling)
Werkdagen die verdeeld kunnen worden over de gehele week
Een inspirerende werkomgeving
Werken met hedendaagse & moderne apparatuur
Trainingen en cursussen passend en aansluitend bij je functie, waaronder;
• Samenwerken met horecagoeroe Wouter Verkerk voor moderne service
• Internationale productkennis
• Doorgroeimogelijkheden & eventueel stages bij mooie horecaorganisaties zoals;
• De Ron Blaauw Horeca Groep
• De Horeca Groep Leiden
• The Harbour Club
• Een presentje met je verjaardag en kerst
• Aanmelding pensioenfonds 8,4% bijdrage werkgever

Meer weten of meteen solliciteren? We horen graag van je! Neem contact op via 070 - 74 35 187.
Garuda Den Haag | Kneuterdijk 18A | 2514 EN Den Haag

