
Na een vliegende start met als beloning een plek in de 
Lekker500 zoeken we versterking van ons bedieningsteam. 
Samen met jou hebben we de eervolle taak om voor onze 
gasten te zorgen en verwachtingen te overtreffen. Want 
daar gaat het om bij Herberg de Aelderstroom! 

OVER DE FUNCTIE
Wij zoeken dames en heren die samen met ons verder bouwen 
aan Herberg de Aelderstroom als heerlijke plek om met 
vrienden, familie, collega’s of relaties bijeen te komen en van 
goed eten en drinken te genieten. 

DIT GA JE DOEN
• Onze gasten in de watten leggen;
• Aannemen van reserveringen, opdekken van tafels en
 verzorgen van een goede mise en place;
• Warm verwelkomen van de gasten en hen naar de tafels
 begeleiden, opnemen en serveren van de drankjes en/of  
 gerechten;
• Het verrichten van tafelbereidingen; 
• Je stelt je dienstbaar op en probeert te allen tijde de  
 verwachtingen van onze gasten te    overtreffen;
• Je straalt rust, zelfvertrouwen en plezier uit in je werk.

DIT BEN JIJ
Als een gast tevreden vertrekt, dan pas ben jij ook tevreden.  
Je bent een echte gastheer of gastvrouw en jij hebt een enorme 
passie voor de horeca. Je stelt gasten op hun gemak, je laat ze 
voelen dat ze welkom zijn en zorgt ervoor dat het ze aan niets 
ontbreekt. 

Je bent een van de gezichten van onze mooie zaak. Gastvrijheid, 
enthousiasme en servicegerichtheid liggen in je aard en 
vriendelijkheid zit in jouw natuur. 
Je loopt over van de energie en vindt het heerlijk om met 
collega’s te werken die voor hetzelfde gaan als jij: tevreden 
gasten! De volgende eigenschappen en ervaringen verwachten 
wij van jou:
• Je bent representatief;
• Je hebt ervaring als Medewerker Bediening, Bedienings- 
 medewerker of Gastheer/-vrouw;
• Je bent bereid om te werken in een wisselend rooster en  
 weekenddiensten (uren in overleg);
• Je bent minimaal 10 uur per week beschikbaar
• Je hebt goede kennis van het Nederlands en enige kennis van  
 het Duits en Engels zodat je op een prettige manier met onze  
 gasten communiceert.

DIT BIEDEN WIJ
Een prettige werkomgeving en een passende vergoeding voor 
jouw diensten conform de Horeca CAO. On the job coaching, 
trainingen en workshops. Zoals jij zorgt voor onze gasten, zorgen 
wij voor jou. We kijken er naar uit je als collega te begroeten.

Stuur je C.V. en motivatie ter attentie van Gert van der Kooi naar 
welkom@aelderstroom.nl 

gastheren en gastvrouwen 
Parttime

We zijn per direct op zoek naar enthousiaste, gastgerichte, vriendelijke

Aan de rand van Zweeloo vind je in een oeroud landschap tussen scheefgezakte boerderijen en 
schaapskooien Herberg de Aelderstroom. Ons bedrijf ontleend haar naam aan het beekje dat achter 
onze tuin loopt. Bij ons genieten gasten van échte smaken, een fijne gastgerichte sfeer en ons 
historische pand met jachtkamer, deel en schaapskooi. De gast staat centraal maar dat is niet genoeg: 
iedere dag wordt er gestreefd om de hoge verwachtingen van onze gasten te overtreffen.


