Afwassers / spoelhulp
vanaf april t/m oktober
Wat ga je doen?
Als afwasser of spoelhulp heb je een belangrijke taak in de keuken. Want wie eet
er nou graag van smerige borden waar nog etensresten op zitten? Jij zorgt
voor glanzende, schone pannen, borden en glazen. Je spoelt etensresten weg,
wast alles af met de hand of zet het klaar in een afwasmachine. Vervolgens
droog je alles af en zet je het klaar voor de pannenkoekenbakkers. In hoog
tempo, want op een drukke avond vliegen de borden de keuken uit en is er
geen tijd om te wachten op schoon servies.
Het is dus zeker geen bijbaan waarbij je je gaat vervelen. Als je werkt als
afwasser of spoelhulp moet je dus flink hard werken. Maar als jij hard werkt
kun je misschien ook meer doen dan alleen afwassen. Elke grote chef is ooit
begonnen als afwasser en wie weet begin jij met deze bijbaan een mooie
carrière in de horeca.
Zie jij jezelf al staan in een drukke keuken? Solliciteer dan op de vacature als
afwasser of spoelhulp.

Wat moet je in je hebben?
●
●
●
●

Je bent gemotiveerd
Je kunt snel en netjes werken
Je vindt het leuk om snel in de weer te zijn
Je bent een echte doorzetter

Wij vragen van je:
●
●
●
●

Dat je 15 jaar of ouder bent
Ervaring is niet noodzakelijk
Dat je in de vakantieperiodes ook beschikbaar bent
Dat je minimaal 1 avond en 1 weekenddag beschikbaar bent

Wij bieden je:
●
●
●
●

Een team met heel veel leuke collega’s
Een goede beloning
Kans om veel te leren
Nooit saai

Herken jij jezelf?
Stuur dan een videoboodschap via WhatsApp naar
Claudia van Meurs 06-413 70 203.
Een e-mail kan ook. Mail een korte C.V. met recente (pas)foto naar

info@smullen.nl ter attentie van C.A.J. van Meurs.
Reageer snel, misschien word jij dan wel onze nieuwe collega!

