
Join the club! 
JHB bestaat uit 

La Colline, De Bodega, 
De Nieuwe Wereld en 
Het Friethuys. Je hebt 

ca. 100 collega’s en een 
bedrijfscultuur die je 
alle kansen biedt.

Eet- en drinkcafé De Nieuwe Wereld, onderdeel van Jordaans Horeca Bedrijven (JHB: het leukste – én 
grootste – horecabedrijf van Oss) zoekt een

CHEF BEDIENING 

Een werkdag bij DNW... 
Als chef bediening start jouw dag meestal met een lekker bakje koffie, ondertussen check je de planning van de dag, klopt alles? 
Wat doet het weer vandaag? Hoeveel tafeltjes zijn er gereserveerd en wat hebben we vandaag nodig qua bezetting? Jij neemt 
de leiding en zorgt voor een goede aansturing van het team. Is er een nieuwe collega vandaag? Dan werk jij die in. Vragen van 
gasten? Daar maak jij graag tijd voor. Jij zorgt ervoor dat het hen aan niets ontbreekt! Naast meewerken op de werkvloer bestaat 
jouw functie ook uit licht administratief werk. Op rustige momenten heb je ruimte voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 
zelfgemaakte training voor jouw team. Jouw werkdag is eigenlijk altijd anders. En dat maakt het ook zo leuk, er is altijd wat te 
doen! Daarnaast houden we ervan als je meedenkt, wat kan er nog beter en waar kunnen we ons nog meer in onderscheiden? 
Na een volle drukke dag is het tijd voor bezinning, even de dag doorspreken met je collega’s tijdens een lekker sluitdrankje.

JIJ
• houdt ervan om gasten te verrassen met onze mooie gerechten; 
• weet een team enthousiast te maken en zorgt voor een goede sfeer;
• kunt altijd een lach op je gezicht toveren;
• houdt je hoofd koel, ook tijdens onze piekmomenten;
• weet dat het belangrijk is om er representatief uit te zien;
• snapt dat werken in de avonden, weekenden en op feestdagen erbij hoort.

WIJ
• betalen elke maand netjes jouw salaris zodat jij leuke dingen kunt doen;
• zitten midden in het centrum van Oss, je kunt niet om ons heen;
• zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer; 
• drinken graag na werktijd met elkaar een drankje aan onze eigen bar;
• vinden het leuk als jij wil doorgroeien, onze F&B academy helpt je daarbij; 
• zorgen goed voor jou met een lekkere verse maaltijd uit eigen keuken tijdens je pauze;
• hebben een gezellige personeelsvereniging waar jij lid van kunt worden;
• vinden het superleuk als jij bij ons komt werken!

BEN JIJ 

dE TOPPER
die ZORGT DAT 
ALLES TIPTOP 
verLOOPT?

SOLLICITEREN

JIJ + WIJ = 
Solliciteren maar! 

Klik op de button; selecteer de juiste vacature en vergeet niet om jouw CV (mét recente foto) te uploaden!

https://jordaans.dehorecaplanner.nu/index.php?option=com_cards&controller=jobapplications&Itemid=2

