Bedrijf / Organisatie
Olround Bowlingcentrum & Prison Island Maastricht
Ondanks dat 'Olround Bowling' en 'Prison Island' Maastricht op twee verschillende zaken lijken,
horen ze echt bij elkaar! Twee verschillende leisure concepten die elkaar maar al te goed bijstaan en
aanvullen.
Bowlen, eten & drinken en 'Prison Island'. Of je nou met je vrienden, familie, collega's of met je
studiegenoten komt, voor elke samenstelling en groepsgrootte is er wat te doen.
Bij Olround werken we met de beste kwaliteit in producten, de nieuwste en meest innovatieve
technieken en middelen en staat service hoog op de vaandel. Hetgeen waar we naar op zoek zijn,
zijn mensen die weten hoe ze de "WOW factor" kunnen overbrengen, als het waar echte "Ollies"!

Functie
Afwasser / spoelmedewerker

Functieomschrijving
Als afwasser heb je te maken met de volgende verantwoordelijkheden en werkzaamheden:
Het ophalen van de afwas in de bar en het restaurant, het afwassen zelf (op drukke dagen sta je met
meerdere afwassers), bij drukte of afwezigheid van de keukenmedewerker assisteer je bij het maken
van de bestellingen van de borrelkaart en assisteer je de keukenmedewerker bij diverse
werkzaamheden in de keuken. Uiteraard hoort het schoonmaken en houden van de keuken daar
ook bij.

Soort dienstverband
Parttime, voor onbepaalde tijd maar met de mogelijkheid om te groeien, meerdere functies in te
kleden en zo een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Wat wij van jou verwachten en de minimale vereisten
We werken met een twee wekelijks basisrooster. Nadat je bent ingewerkt spreken we samen af wat
je vaste dagen gaan worden.
Er is een minimum maar meer mag en kan altijd in overleg. Ben je nog geen 18 jaar oud, dan gaat
het altijd in overleg met je ouders / verzorgers.
- Minimaal drie diensten waarvan twee in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag).
- De feestdagen zijn nou eenmaal een essentieel onderdeel van de horeca en niet weg te
denken in deze industrie. We zijn 365 dagen per jaar geopend en elke feestdag komt dus
aan bod. Iedereen werkt minimaal één paasdag, één kerstdag en Oud of Nieuw.
- Minimaal 17 jaar oud
- Wonende in Maastricht of op fietsafstand van Olround & Prison Island Maastricht.
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CAO-conform salaris met mogelijkheid om door te groeien qua uurloon middels duidelijk
ontwikkelmodel
Gratis personeelseten, drinken EN bowlingles na sluit ;-)
Leermomenten en eventuele doorgroeimogelijkheden qua verantwoordelijkheden en functie
(indien gewenst en mogelijk)
Pensioen
Flexibele werkuren
Personeelskorting
Budget voor professionele ontwikkeling
Vakantiegeld
Een leuk, jong en gezellig team waarbij hard werken bij iedereen voorop staat

