
 

 

Vacature Medewerker bediening – Bommm Smaakmakers 

VACATURE | MEDEWERKER BEDIENING | PARTTIME | VEENENDAAL 

Wie zijn wij? 
 
Wij zijn Bommm Smaakmakers een jong en eigentijds restaurant gevestigd in Veenendaal. Bij 
Bommm Smaakmakers genieten jong en oud iedere dag van een lekkere lunch of diner. Ons team 
bestaat uit jonge mensen met passie voor horeca. Wij willen dat iedere gast met een glimlach op zijn 
gezicht ons restaurant verlaat. Ook verhuren wij zalen voor feesten, partijen en evenementen. 
 
Vanwege onze snelle groei zijn wij opzoek naar een gemotiveerde en gedreven; 

MEDEWERKER BEDIENING (+/- 10 u/pw) 
Wat ga je doen? 

Jij bent het gezicht van Bommm Smaakmakers en zorgt voor een onvergetelijke ervaring van onze 
gasten bij een bezoek aan ons restaurant. Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en 
uitvoeren van jouw werkzaamheden op de werkvloer. Je ontvangt onze gasten en wijst ze de weg 
naar hun tafel, neemt bestellingen op en adviseert onze gasten over onze dranken er gerechten. Dit 
alles doe je uiteraard met een glimlach op je gezicht en je zorgt ervoor dat onze gasten met een 
glimlach het restaurant weer verlaten. 
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Je bent beschikbaar voor +/- 10 uur per week 
• Je bent beschikbaar op vrijdag en zaterdag 
• Bereid in de avonduren te werken 
• Je hebt een passie voor horeca 
• Je bent commercieel ingesteld 
• Je bent flexibel, zelfstandig en leergierig. 
• En uiteraard… heb je een uitmuntend gevoel voor gastenbeleving. 

Wij zorgen voor… 

• Een prettige werksfeer bij een leuk en jong restaurant 
• Ruimte voor eigen inbreng 
• Niet geheel onbelangrijk…een goed salaris! 
• Een baan bij een jong en fris restaurant 

Hebben wij jouw interesse gewekt? 
 
Solliciteer door middel van ons invulformulier, upload jouw motivatie en cv en klik op 'Solliciteer'. Wil je 
meer informatie over de functie? Mail dan je vraag naar info@bommmsmaakmakers.nl wij 
beantwoorden je vragen zo snel mogelijk. 


