be you. be a server
ben jij onze nieuwe server?
als server ben je het gezicht van het restaurant die de gasten zullen onthouden. je laat de gasten
het menu ontdekken en nieuwe gerechten proberen. het maakt niet uit hoe je er uitziet of waar je
vandaan komt. hier bij wagamama is diversiteit meer dan welkom.
je hebt een passie voor verse gerechten
een fijne omgeving creëren voor de gasten
het eigen maken van de wagamama manier
uit je hoofd kennen van het menu en het bedienen van honderden gasten per dag
met jouw glimlach en plezier help je de gasten aan een geweldige ervaring bij wagamama. je
enthousiasme maakt dat de gasten zich welkom voelen.
wie droomt er niet van om naar werk te gaan en te doen waar je van houdt + tijd doorbrengen met
je vrienden? bij wagamama zijn het de relaties die jou inspireren om te groeien. dat is waar we
voor staan.
een internationale, informele familiecultuur met een prettige sfeer en aandacht voor
werkrelaties
ontvangen van uitgebreide training om zowel op professioneel als persoonlijk vlak te groeien
werken bij een organisatie waar ervaring minder belangrijk is dan jouw persoonlijkheid
hoe jij ons team compleet maakt
je houdt ervan om met mensen om te gaan en je weet hoe je goede service moet
verlenen
je hebt veel energie, je bent vriendelijk, hebt een gevoel voor humor en werkt graag in een
team
goede beheersing van de engelse taal
je houdt ervan om in een drukke omgeving te werken en verliest daarbij je gevoel voor humor
niet
je bent betrouwbaar, open, eerlijk en volgt de aanwijzingen van je managers op
ervaring in een druk restaurant is gewenst maar je persoonlijkheid is belangrijker. iedere
medewerker krijgt een uitgebreide training

interesse?
stuur een mailtje naar jobs@wagamama.nl met je cv en een korte
motivatie of solliciteer via wagamama.nl/vacature

