LUNCH MEDEWERKER
Utrecht City Concepts (UCC) is met haar hotels, appartementen en restaurant
de sleutel tot het echt beleven van Utrecht. Stuk voor stuk gevestigd op unieke,
oer-Utrechtse locaties, onderscheiden onze hotels, onze appartementen en ons
restaurant zich door de bijzondere inrichting, de persoonlijke sfeer en de
geboden topservice. Achter de schermen zijn de ondersteunende afdelingen
elke dag hard aan het werk om onze concepten te blijven verbeteren en te
vernieuwen.
Voor ongeveer 16 uren per week is het kantoor op de Maliebaan opzoek naar
een Lunch Medewerker. Een ideale functie te combineren met andere
bezigheden.

HET BEDRIJF
Utrecht City Concepts – bestaande uit 160 medewerkers - is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
zes (bijna zeven!) hotels, een restaurant, verschillende feest- en vergaderlocaties en short stay
appartementen. Utrecht blijft groeien en wij groeien mee! Zo openen wij eind dit jaar en de jaren erna de
deuren van meerdere gloednieuwe boutique hotels!

DE FUCNTIE
Jouw werkzaamheden zullen rond de lunch plaatsvinden. Het is namelijk de bedoeling dat jij elke dag de
lunch verzorgt voor de medewerkers op het UCC- kantoor. Dit doe je door;

•
•
•
•

boodschappen te bestellen;
tafels te dekken;
het achteraf opruimen en schoonmaken van de lunchruimte;
het koffiezetapparaat schoon te maken.

KIES VOOR UTRECHT CITY CONCEPTS
Voor ons is het belangrijk dat mensen met plezier naar het werk gaan. Daarom bieden wij jou:

•
•
•
•
•

Een functie die makkelijk te combineren valt met andere bezigheden, jouw werktijden zijn namelijk tot
11:30 – 14:00 uur dus de middag blijft van jou!;
Korting bij de leukste Utrechtse horeca en in de mooiste boetiekhotels van Utrecht;
Een bruto uurloon op basis van de loonschalen uit de horeca-cao;
Je kunt een sportabonnement nemen voor maar €20,- per maand bij sportschool TrainMore;
Arbeidsvoorwaarden conform de horeca-cao waarin wij uitzonderingen durven te maken! Want bij ons
krijgt namelijk iedereen 50% toeslag bij het werken op een feestdag (ook als je géén vakkracht bent!).

WIE ZOEKEN WIJ
Wij zijn op zoek naar iemand die:

•
•
•

bereid is om alles aan te pakken en pas stopt als het werk klaar is, kortom: iemand met een handson mentaliteit;
netjes en ordelijk is. Als jij aan het werk bent zijn de tafeltjes schoon en blijft het opgeruimd;
"laat dat maar aan mij over!" Je gaat graag zelfstandig te werk, weet wanneer je wat moet doen en
lost problemen zelf op.

SOLLICITATIE & PROCEDURE
Zie jij een functie als Lunch Medewerker helemaal zitten? Stuur dan je CV en motivatie
naar Petra.de.Munck@UtrechtCityConcepts.com

Heb je dat gedaan? Dan volgen er 2 opties:
1. Je sollicitatie valt in de smaak en we zien een potentiële match! Petra nodigt je uit voor een gesprek;
2. Helaas... je profiel sluit (nog) niet helemaal aan. Geen probleem, Petra geeft jou de nodige feedback zodat
je dit weer kunt gebruiken in je loopbaan. En wie weet komt er in de toekomst wel een (andere) functie
beschikbaar die voor jou is weggelegd.

Wij hanteren geen deadline dus zolang deze vacature online staat, is het mogelijk om te reageren.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

