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Is jouw wijnglas halfvol?  

Dan zoeken wij jou!! Want CoVino zoekt  

 

Medewerker m/v  
 

Tijd voor een nieuwe uitdaging?       
Word jij één van de vriendelijke gezichten van de nieuwe wijn- en koffiebar in Maarssen-Dorp?  

 

Ben jij eraan toe om jezelf verder te ontwikkelen? Komt voor jou de gast altijd op de eerste plaats en krijg 

je er een kick van, bij te dragen aan onvergetelijke momenten? Vind jij het leuk om bij te dragen aan het 

succes van ons nieuwe concept? Dan ben je bij CoVino aan het juiste adres! 

 

Wij verwachten van jou, dat je sociaalvaardig bent en graag met collega’s werkt, dat je enthousiast en 

stressbestendig bent en dat je open staat voor nieuwe uitdagingen. Bovenal ben jij met alle 

werkzaamheden die je uitvoert bezig met het creëren van een geweldige ervaring voor de gasten en 

straal je passie uit voor eten en drinken. Je bent verantwoordelijk voor elke fase van het bezoek van onze 

gasten. 

Wat bieden wij jou? 
• Salaris conform Koninklijke Horeca Nederland  

• Fooi 

• Soort dienstverband: Bepaalde tijd 

• Aantal uur per week en rooster in overleg   

• Mogelijkheid voor professionele ontwikkeling 

• Flexibele werkuren 

• Pensioen  

Wat heb jij te bieden?  
• Je bent 25 jaar of ouder  

• Je bent in het bezit van je Sociale Hygiëne (of bereid tot het halen hiervan)  

• Je hebt enkele jaren ervaring binnen de horeca 

• Je houdt écht van wat je doet en straalt dit ook uit 

• Je hebt de nodige levenservaring, waardoor onze gasten en collega’s begrijpt 

• Je bent leergierig en wilt je, samen met ons, blijven verbeteren 

• Je bent een teamspeler, samen staan we sterk 

• Jij denkt in oplossingen en ziet in iedere uitdaging een kans 

Waarom CoVino?    
• Een nieuw concept, in een leuk dorp 

• Een afwisselende functie, bij de leukste wijn- en koffiebar 

• Een uitdagende positie binnen een groeiend team  

• De leukste collega’s  

• Flexibel werkrooster  

• On & off the job training over wijn, koffie, spijs en spirit 

Check nog even dit  
• Passie voor eten en drinken  

• Gastvrij 

• Representatief  

http://www.co-vino.nl/
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• Servicegericht  

• Leergierig  

• Stressbestendig  

• Flexibel  

• Hard werken en doorzettingsvermogen  

Hoe nu verder?  
Wil je ook zo graag aan de slag? Stuur dan nu je motivatiebrief met cv naar:  

 

CoVino 

Annemiek Dresens  

annemiek@co-vino.nl  

 

Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.  
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