Dekker Zoetermeer is dé trouwlocatie in Zoetermeer en omstreken. Wij hebben werkelijk alles in huis
om van elke bruiloft een unieke en onvergetelijke dag te maken. Bij ons kun je ook terecht voor gave
partijen, toffe feestjes, fijne borrels, zakelijke en informele evenementen van 10 tot wel 3.000
personen. Dekker Zoetermeer beschikt over diverse modern ingerichte meeting rooms, drie
restaurants met een diversiteit aan eigentijdse concepten zoals ons restaurant Lodge at the Lake met
een heerlijke Ibiza-vibe, een vintage bowling- & snooker centrum (Lucky’s Bowling) en Sweet Lake Italy
met stadsstrand.
Voor de afdeling Banqueting zijn wij op zoek naar enthousiaste

Medewerkers Events & Bruiloften
Wat ga je doen?
• Op- en ombouwen van zalen
• Optreden als gastheer / gastvrouw
• Opnemen en uitserveren van bestellingen
• Mise en place werkzaamheden
• Verrichten van bedieningswerkzaamheden van zowel eten als drinken
• Opruimen en schoonmaken tafels, de bar en de spoelkeuken
• Mede toezien op orde/netheid en hygiëne (bar / restaurant)
Indien nodig ben je ook inzetbaar op andere afdelingen / in onze andere restaurants.
Wie ben jij?
• Jij bent spontaan, vrolijk en houdt van aanpakken!
• Met jouw gezellige en open persoonlijkheid zorg je ervoor dat onze gasten een toptijd
hebben.
• 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.
Wij bieden
Een (oproep)contract voor 0 tot 38 uur per week, een aanstelling voor bepaalde tijd met de intentie
deze te verlengen naar een vaste aanstelling, werken in een sfeervol #teamdekker waar werkplezier
en gastvrijheid op nummer 1 staan. Daarnaast bieden wij een goed salaris conform Horeca cao,
doorgroeimogelijkheden, en de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze sportfaciliteiten.
Enthousiast geworden en denk jij, Yesss! Lijkt mij een te gekke job! Wij ontvangen graag jouw cv en
motivatie via vacatures@dekkerzoetermeer.nl t.a.v. HR. Vind je het moeilijk om een motivatie te
schrijven? Maak dan een vlog of video!

