
 

 

 

 

 

 

 

Grand Café-Restaurant ‘t Hout op golfbaan Almeerderhout zoekt versterking in de bediening! 

 
 

Allround medewerker bediening m/v  

(fulltime en parttime) 
 

Wil jij werken op de mooiste werkplek van de omgeving en alle gasten met een glimlach verwelkomen? 
Serveren, bestellingen opnemen en een praatje maken, horen allemaal bij je dagelijkse taken! Als 
horecamedewerker ga je aan de slag bij Grand Café ’t Hout op Golfclub Almeerderhout. 
 

Wat ga je doen: 
Als allround medewerker horeca is geen enkele dag hetzelfde. De ene dag sta jij namelijk in het restaurant 
om gasten te verwelkomen en bestellingen op te nemen of weg te brengen. En de volgende dag spring je 
in de golfkar voor een catering in de baan. 
 
Een overzicht van je taken omvat: 
Verwelkomen van de gasten, opnemen van bestellingen en afhandelen van betalingen en het serveren van 
heerlijk eten en drinken. 
 

Waar ga je werken? 
Grand Café ’t Hout is gelegen op de prachtige golfclub Almeerderhout. Gasten komen hier ’s ochtends een kopje 
koffiedrinken, gaan dan golfen in de baan en komen vervolgens terug voor de gezellige borrel en/of diner met het 
mooiste uitzicht!

 

 

Wie ben jij: 
Ervaring is fijn, maar anders leren we het je graag 
Je werkt graag samen in een team 
Je gaat elke dag vol enthousiasme naar het werk 
Je pakt alles met beide handen op 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat bieden wij jou: 

• Wat bieden wij jou: 
• Goed salaris 
• Flexibiliteit in je uren en dagen 
• Komt te werken in een gezellig en ambitieus 

team 
• Leuke, uitdagende en afwisselende functie 
• Verschillende doorgroeimogelijkheden 
 
Ben je geïnteresseerd?  
Graag ontvangen we je CV met motivatie. Je kunt 
dit sturen naar Bas Mosmans via 
horeca@almeerderhout.nl.  
 
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen 
die zich hierin herkent. Meer info via mail of via  
06-44456115 
 

Nieuwsgierig geworden?  
Kijk ook eens op onze website: 
almeerderhout.nl/horeca 
 

Grand Café ’t Hout 

Watersnipweg 19-21, 1341 AA, Almere T 036 52 19 166 E horeca@almeerderhout.nl 


