NON streeft ernaar om gasten altijd te verwonderen! Dit doen we met ons vrolijke team
door altijd een stap vooruit te denken, onze gasten zich thuis te laten voelen en door te werken met
hoogwaardige kwaliteitsproducten uit de regio. Wij werken allemaal samen op verschillende vlakken.

ALTIJD GEZELLIG! “EEN ENTHOUSIASTE NON”
Bij NON zijn we altijd op zoek naar proactieve, enthousiaste NON-nen die graag in een creatieve
omgeving willen werken. Bijvoorbeeld de koffiebar als barista, op ons kantoortje als planner, social
media expert, in onze creatieve keuken en/óf bij diverse eventconcepten op locatie.
Uiteraard is een mix hiertussen ook mogelijk. Het gaat er vooral om dat jij je helemaal thuis voelt bij
ons én je ei bij ons kwijt kan.

“DIT BEN IK: FOODILICOUS + POSITIEF + GASTGERICHT – PUNCTUEEL – INNOVEREND”
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voelt je fijn bij het andere mensen naar hun zin maken en gastvrijheid is je op het lijf
geschreven.
Van nature een harde werker, team-player en altijd positief ingesteld
Communicatief sterk en weet met jouw social skills iedereen op de juiste manier te
benaderen
Je bent creatief, durft initiatief te tonen en hebt leuke ideeën en weet precies waar je moet
zijn om voor je dagelijkse dosis F&B inspiratie
Je denkt 10 stappen vooruit, werkt oplossingsgericht en hebt een enorm
verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent een echte ‘horecatijger’ met passie voor de gastvrijheid, en ziet dit ook meer dan
alleen een (bij)baan. De meeste feestjes vinden niet op maandag middag plaats 😉
Je bent gestructureerd en houdt van het maken van lijstjes én vindt het nog leuker om deze
af te vinken.
Maar het belangrijste, jij krijgt een enorme kick van gasten & opdrachtgevers blij maken.

CONTACT
Vind je het leuk om ons gezellige team te komen versterken? Parttime, stage of fulltime, we horen
graag van je! Stuur dan een mail met daarin je CV en motivatiebrief naar Robbin Hegge
(robbin@nonpopup.nl) Wij hebben er zin in!!

