BEN JIJ

DE ALLESKUNNER
MET EEN
HELIKOPTERVIEW?

JOIN THE CLUB!

JHB bestaat uit
La Colline, De Bodega, De
Nieuwe Wereld, Het Frieth
uys
en De Winkel. Je hebt ca
. 100
collega’s en een bedrijfsc
ultuur
die je alle kansen biedt.

JHB (het leukste – én grootste – horecabedrijf van Oss) bestaat uit Brasserie La Colline,
Grillkamer De Bodega, Eet- en drinkcafé De Nieuwe Wereld, Het Friethuys en De Winkel van Denise.

Jordaans Horeca Bedrijven is op zoek naar een

LOGISTIEK MEDEWERKER
EEN WERKDAG BIJ ONS...
Jouw dag begint meestal met het helpen bij het opstarten, samen met de ochtendploeg. Na een knap staaltje
teamwork zet je nog even snel de oven aan voordat je collega van de keuken arriveert. Je checkt vast of er
genoeg plek is in de koeling voor de binnenkomende bestellingen en anders herorganiseer je dit. Nu is het
wachten tot de eerste leverancier komt. Je ontvangt de bestellingen, controleert de temperatuur indien nodig en
je kijkt of er niets mist. Je kent de basisprincipes van HACCP, dus dit is voor jou een eitje. Het magazijn, de koeling
en de vriezer zijn jouw thuisbasis. Gelukkig is het lekker overzichtelijk, zo groot is het niet! Vandaag rijd je ook nog
even naar het centrale magazijn met de bedrijfsbus. Gewoon in Oss, dus geen files. Als je weer terug bent is er
volop leven in de brouwerij maar jij bent aan het einde van de ochtend al lekker klaar met werken en hebt nog
heel de dag voor je!

JIJ
•
•
•
•
•

weet hoe het werkt in de horeca, hygiëne is het allerbelangrijkst;
bezit over een rijbewijs B;
bent goed in organiseren en plannen;
zit niet graag stil, ziet werk liggen en pakt dit op;
snapt dat soms werken in weekenden en/of op feestdagen erbij hoort.

WIJ
•
•
•
•

betalen elke maand netjes jouw salaris zodat jij leuke dingen kunt doen;

•
•

hebben een gezellige personeelsvereniging waar jij lid van kunt worden;

zitten midden in het centrum van Oss, je kunt niet om ons heen;
zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer;
vinden het leuk als jij wil doorgroeien, onze Food and Beverage academy helpt je daarbij;
vinden het superleuk als jij bij ons komt werken!

JIJ + W IJ =

S O L L I C I T E R E N M A A R!

KLIK OP DE BUTTON; SELECTEER DE JUISTE VACATURE EN VERGEET NIET
OM JOUW CV (MÉT RECENTE FOTO) TE UPLOADEN!

SOLLICITEREN

