
 

City hotel - Terneuzen Hotels – Medewerker bediening 

Terneuzen Hotels zijn voortdurend in ontwikkeling en daarom op zoek naar een actieve, 

gemotiveerde en enthousiaste Medewerker Bediening voor in de avonduren! Samen met 

het team zorg jij voor een optimale gasttevredenheid in het restaurant van het City hotel.  

 

Over Terneuzen Hotels  

‘Comfort is our business’, wij maken samen een positief verschil voor gast en medewerker. 

Terneuzen Hotels is met 2 hotels gevestigd in Terneuzen. Ons drie- en viersterrenhotel, 

Churchill en City hotel Terneuzen, bevinden zich midden in de stad en aan de 

Westerschelde.  

 

 

Wat ga je doen als Medewerker Bediening in het City hotel?  

• Mise en place (voorbereidende) werkzaamheden  

• Je ontvangt de gasten met jouw open en enthousiaste persoonlijkheid 

• Bestelling opnemen en verwerken in kassasysteem  

• Klaarmaken en serveren van eenvoudige bestelling zoals dranken etc.  

• Rekening van gasten opmaken, verantwoording over gelden  

• Opruimwerkzaamheden na afloop en tussentijds.  

 

 

Wat vragen wij van jou als Medewerker Bediening in deze dynamische functie?  

• Gastgerichtheid is jouw passie en jij ziet de voordelen van werken in een professionele 

organisatie 

• Je bent een aanpakker en staat stevig in je schoenen  

• Je neemt je verantwoordelijkheid en kan zelfstandig openen en sluiten 

• Je waardeert een internationale, diverse werkomgeving 

• Communiceren met gasten vind jij een belangrijk deel van je werk 

• Enige werkervaring achter de bar is een pre 

 

 

 



 

Wat bieden wij jou als Medewerker Bediening?  

• een marktconform salaris;  

• flexibele werktijden, vooral in de avonden;  

• proefovernachting en diner aan het begin van je dienstverband; 

• korting op overnachtingen en 35% korting op eten en drinken bij onze hotels en 

restaurants; 

• 25 vrije dagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband;  

• een goede pensioensregeling;  

• de mogelijkheid om jouw leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen;  

• reiskostenvergoeding;  

• collectief ziektekostenregeling;  

• uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.  

 

 

Solliciteer direct!  

Reageer door een mail te sturen naar l.kindt@terneuzenhotels.nl. Wij nemen binnen 48 

uur contact met je op.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

Privacy policy  

Voor onze volledige privacy policy verwijzen wij u naar onze website;  

https://www.terneuzenhotelscity.nl/privacy-policy/ 

Terneuzenhotels respecteert uw privacy.  

 

Zodra de functie is vervuld zullen wij de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens 

vernietigen. 

 


