
- COMMUNICATIEF STERK
Beheerst de Nederlandse taal uitstekend

en kan netjes iemand telefonisch of per

mail te woord staan. 

- ENTHOUSIAST, CREATIEF EN
COMMERCIEEL INGESTELD
Met inspiratie en ideeën voor een betere

on- en offline zichtbaarheid van Café 't

Centrum. Jij ziet kansen!

Affiniteit met de horeca is een must. Je steekt
graag de handen uit de mouwen! Het kan
voorkomen dat je zo nu en dan helpt in de
bediening.

STUUR ONS DAN NU JE SOLLICITATIE
EN CV!

- EEN HARDE WERKER
Die zelfstandig en geordend kan werken

en graag het voortouw neemt. 

Een diploma op het gebied van

administratie, communicatie of sales &

marketing is een pré. Maar kun je

aantonen dat je voldoende lef en ervaring

hebt en lekker kan aanpakken geen must

in deze functie! 

- IN BEZIT VAN EEN DIPLOMA

VACATURE

OFFICE MEDEWERKER  MET AFFINITEIT

VOOR HORECA VOOR 1 - 2 DAGEN PER WEEK

OVER ONS

Café 't Centrum is een familiebedrijf waar

alle facetten van horeca voorbij komen.

Van eetcafé tot feestverzorging en van

voetbalkantine tot luxe catering op

locatie. We hebben een toegewijd team

van heren en dames die hun werk doen

met een glimlach. Voor ieder wat wils;

samen, informeel genieten. Dat is waar

we voor staan! 

OVER JOU

Ben jij......

JE TAKEN 

Je werkzaamheden zijn erg divers, je bent

voornamelijk een helpende hand 'achter

de schermen'. Denk hierbij aan

administratieve werkzaamheden als;

opmaken en versturen van offertes en

facturen maar ook het bijhouden van de

mailbox. Daarnaast ben je creatief bezig;

up to date houden van de website, social

media en het promoten van

evenementen en overige bijzonderheden

in ons café. Ook het opmaken van

verschillende menukaarten en uitingen

valt binnen jouw takenpakket. 

We zoeken iemand voor ca. 10-16 uur per week (in overleg) en werken volgens de horeca CAO. De exacte invulling qua dagen
is flexibel en bespreken we graag persoonlijk. Ben jij de enthousiaste medewerker die wij zoeken?  Bezoek dan onze website of
Facebook/Instagram pagina voor meer info over wie we zijn en wat we doen en stuur jouw motivatie en CV voor maandag 2 mei

2022 naar administratie@centrumdeweere.nl.


