Restaurant Waanzinnig zoekt een

Oproepkracht bediening met een sociaal hart!
Restaurant Waanzinnig is een sociaal duurzaam restaurant in het centrum van Tilburg. Bij
restaurant Waanzinnig werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal mensen
met een psychiatrische achtergrond. Zij doen bij Waanzinnig werkervaring en werkritme op
en werken zo aan hun eigen herstel. De deelnemers doorlopen ieder een individueel
leertraject. Leerdoelen kunnen uiteenlopen van op tijd komen tot het leren van de fijne
kneepjes van het horeca vak.
Waanzinnig is open voor lunch en diner. Naast een aanbod van (h)eerlijke, gezonde vis- en
vleesgerechten is er ook ruime keuze in vegetarische gerechten. Daarnaast worden er
ambachtelijke Waanzinnige worstenbroodjes gemaakt voor particulieren en bedrijven.
Gasten waarderen ons restaurant ‘Waanzinnig’ goed: wij zijn trots op onze hoge score op
Google en Iens!
Profiel:
Als oproepkracht bediening ben je het visitekaartje van Restaurant Waanzinnig. Jij zorgt
ervoor dat gasten zich welkom voelen. Je taken bestaan onder andere uit het ontvangen van
gasten, het opnemen van bestellingen en het uitserveren van dranken en gerechten.
Ook adviseer je onze gasten als ze vragen hebben omtrent de menukaart. Maar natuurlijk
zorg je er bovenal voor dat onze gast zich enorm thuis voelt. Naast deze taken geef je
aanwijzingen aan deelnemers die werkervaring op doen in ons restaurant.
Wij vragen:
• Enige werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Je hebt affiniteit met het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
• Je hebt een gastvrije houding en bent communicatief vaardig;
• Je bent flexibel ten aanzien van werkzaamheden en horeca werktijden;
• Je ben stressbestendig, kan de rust bewaren;
• Beschikbaarheid op basis van oproep.
Wij bieden:
• Een waanzinnig leuke functie in een inspirerende sociale omgeving;
• Werken bij een organisatie die vooruit wil en gedreven is;
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Salaris conform CAO Horeca;
Een oproepcontract (nul urencontract) voor de duur van 7 maanden;
Een organisatie met zeer betrokken, deskundige en enthousiaste collega’s;
Flexibele werktijden;
Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is.

Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, pas je binnen het profiel en wil je bijdragen aan onze
ambitie om restaurant Waanzinnig nog beter op de kaart te zetten? Solliciteer dan voor 30
oktober! Stuur een sollicitatiebrief met je CV en foto naar cvanwanrooij@ribwbrabant.nl
onder vermelding ‘Sollicitatie oproepkracht bediening Waanzinnig’.
Restaurant Waanzinnig is gelieerd aan RIBW Brabant. Voor meer informatie over de
vacature kun je contact opnemen met Christ van Wanrooij, projectleider Waanzinnig 0650216077
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