Restaurant Lucky’s Next Door & Bowling is looking for you!
Zin om te knallen in één van onze drie toffe restaurants en ervoor te zorgen dat onze gasten met een “big smile”
naar huis gaan? Dan is dit de ideale functie voor jou! Wij zijn op zoek naar:

Medewerkers bediening (avond/weekend)
Who are we?
Lucky’s & de Timber Club zijn onderdeel van Dekker Warmond/Leiden. Vanuit een “award winning” vintage
design locatie, serveren wij amazing burgers & pizza’s, zowel binnen als buiten op ons terras. Bij ons kan je niet
alleen eten maar ook tennissen, golfen, bowlen en squashen.
Kwaliteit zowel qua service als food staat bij ons hoog in het vaandel!

Who are you?
Jij bent spontaan, vrolijk en houdt van aanpakken! Met jouw gezellige en open persoonlijkheid zorg je ervoor dat
onze gasten een toptijd hebben. Dit doe je natuurlijk niet alleen! Je komt terecht in een gezellig team, waarin
aanpakken en lol hand in hand gaan. Een gezonde dosis humor, gastgerichtheid en efficiënte manier van werken
maken jou tot de ideale collega. Je bent flexibel en vindt het geen probleem om zowel doordeweeks als in het
weekend ingepland te kunnen worden.

We offer:
Je komt bij ons terecht in een gezellig team binnen een casual bedrijf. Naast een hippe werkplek bieden wij flexibele
werktijden en een marktconform salaris. Ook leuk om te weten is dat je als Dekker teammember interessante
kortingen ontvangt op het gebruik van onze faciliteiten. Je komt te werken in Warmond, op maar 10 minuten fietsen
vanaf station Leiden CS en 12 minuten van station Sassenheim.
Enthousiast geworden en denk jij, Yesss! Lijkt me een te gekke job! Stuur je cv en motivatie naar
vacatures@dekkerwarmond.nl t.a.v. HR. Vind je het moeilijk om een motivatie te schrijven? Maak dan een vlog of
video!

Acquisitie? Nee dank u, we werven graag zelf!

