Voor onze klant in Heemstede zijn wij op zoek naar zaterdag ondersteuning in de mooiste Patisserie
boutique van Heemstede. Als Sales Assistant ben je continue voor onze gasten aan het werk. Naast
het zetten van een perfect kopje koffie of thee, adviseer je onze gasten over ons assortiment, de
lunchkaart en bijzondere taarten. Je werkt zowel aan de kassa als voor- en achter de toonbank en je
houdt de voorraden en producten bij. Vanzelfsprekend behoort ook het afruimen en schoonhouden van
het Salon de thé tot je werkzaamheden, maar de nadruk ligt uiteraard op de service die je de gasten
gaat bieden. Oftewel, de perfecte job voor een sfeermaker!

•
•

•
•

Optreden als gastheer/ -vrouw en proactief verwelkomen van de gast
Beantwoorden van vragen van gasten en verkoopgericht informeren over producten en
gerechten uit het assortiment.
Onder het oog van de gast werken aan de bereiding, opmaak, presentatie en uitgifte van
patisserie
Indien gewenst aan tafel bedienen en gerechten uitserveren
Op correcte en efficiënte wijze verrichten van kassawerkzaamheden
Signaleren van afdeling gebonden kwesties en actief suggesties doen
Binnen elk aspect van het werk de voorgeschreven richtlijnen en procedures toepassen op
het terrein van hygiëne, derving en veiligheid
Zorgen voor een schoon en attractief winkelbeeld
Voorkeur gaat uit naar een jongen in verband met veel tilwerkzaamheden

•
•
•
•
•
•
•

Relevante werkervaring in de horeca en/of catering is een pré
(Enige) kennis van de haccp regelgeving
Gevoel voor service en klantvriendelijkheid
Oog voor zowel persoonlijke- als algemene hygiëne
Beschikbaar op zaterdagen
Gastheer/gastvrouw opleiding is een pré
Affiniteit met horeca

•
•
•
•
•

Word jij onze nieuwe collega? Kijk gerust voor meer informatie op onze website www.sixstarsagency.nl
Stuur bij interesse je motivatiebrief en CV naar casting@sixstarsagency.nl met de vacature in het
onderwerp. Wie weet verwelkomen wij jou binnenkort in ons team.

