
MEDEWERKER KINDERFEESTJES (M/V) - 14 UUR
Bij de Neut is op zoek naar een gemotiveerde medewerker voor kinderfeestjes (m/v). Een medewerker die graag werkt 

in een jong en nog steeds groeiend bedrijf. Daarnaast vind je het interessant om samen te werken in een team met 
jonge mensen dat iedere week weer het uiterste naar boven wil halen.

WIE ZIJN WE?
Restaurant Bij de Neut is een familierestaurant in Italiaanse sferen. Terwijl de ouders genieten van een 
cappuccino met gebak, kunnen de kinderen zich uitleven in klimtorens, glijbanen en zelfs in een verlaten 
boot op het strand. Maar ook voor heerlijke versgebakken pizza’s, lekkere pasta’s, pannenkoeken of een 
heerlijke lunch kun je Bij de Neut terecht.

WAT BIEDEN WE?
Je komt te werken in een jong, leergierig en gemotiveerd team. Daarnaast bieden we je:
• Luxe horecatijden, de werktijden zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur
• Een baan met doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf
• Je salaris is conform het advies van Koninklijke Horeca Nederland
Ook hebben we leuke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:
• 50% korting op eten en drinken in onze andere bedrijven in o.a. Westerhoven en Eindhoven
• Gezellige personeelsactiviteiten
• Een presentje met je verjaardag, Pasen en Kerst

WIE ZOEKEN WE?
Wij zoeken een collega die:
• Het erg leuk vindt om met kinderen te werken
• Daarom dan ook kind- en gastvriendelijk is
• Het leuk vindt om een feestje te organiseren voor kinderen
• Sociaal vaardig is en goed kan werken in een teamverband
• Zijn verantwoording neemt
• Bereid is te werken op woensdag- en vrijdag- en zaterdagmiddag

Klinkt alles jou goed in de oren? Twijfel dan niet en stuur je CV en motivatie naar info@bijdeneut.nl. 
Dan nodigen wij jou graag uit om met ons een kop koffie te drinken.
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