NON WIL ALTIJD DE GASTEN VERWONDEREN |
Dit doen we met ons vrolijke team die elke dag vol energie een stap vooruit denken en streven naar
constante kwaliteit. Onze gasten en opdrachtgevers verwonderen met onze food, drinks & gastvrijheid. Dat
is waar we voor staan, en dat, elke dag een beetje beter!

WANTED |

EEN ENTHOUSIASTE NON ‘’CHEF MET BALLEN’’
Bij NON zijn we op zoek naar een proactieve en enthousiaste NON die graag in een creatieve keuken wil
werken en de kar rekken als een echte uitdaging ziet. Lijkt het jouw bijvoorbeeld tof om alles uit je team te
halen, keuken en/óf bij diverse eventconcepten op locatie uit te voeren, op de juiste manier bestellingen te
doen en het team aan te sturen? 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 – ENERGIEK
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Je voelt je fijn bij het andere mensen naar hun zin maken en gastvrijheid is je op het lijf geschreven.
Altijd ga je er helemaal voor, vind je teamprestaties te gek en ben je rete positief ingesteld
Communicatief sterk en weet met jouw social skills iedereen op de juiste manier te benaderen
Actief in het verbeteren van persoonlijke doelen & helpt collega’s met het behalen van hun doelen
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 planner en bent bewust van het bewaken van no waste, duurzaamheid, HACCP
en onze bedrijfsformules
Je bent een echte ‘horecatijger’ met passie voor de gastvrijheid en helpt NON elke dag een beetje
beter worden met het behalen van bedrijfsdoelen.
Je bent gestructureerd en houdt van het maken van lijstjes én vindt het nog leuker om deze af te
vinken.
Maar het belangrijkste, jij krijgt een enorme kick van gasten & opdrachtgevers blij maken.

NON IN EEN NOTENDOP |
VROLIJK – TEAMPLAYER - FELXIBEL - CREATIEF - GASTVRIJ – INSPIREREND – ENTHOUSIAST
•

•
•
•
•
•

Vier toffe bedrijfsformules met legio kansen onder één dak (Soms een gezellige chaos, maar vooral
lekker dynamisch & afwisselend)
Een gezonde dosis humor (we zullen ook om jouw grapjes lachen)
Een top plek om te leren (we staan altijd voor je klaar en helpen je graag!)
Mogelijkheden tot meegroeien met NON (Elke dag willen we dingen handiger of leuker doen)
Een heel erg gezellig team om mee samen te werken (al zeggen we zelf)
De beste koffie van De Lier en omstreken (hadden we al gezegd hoe lekker onze koffie is?)

LATEN WE KOFFIE DRINKEN | Vind je het leuk om ons gezellige team te komen
versterken? Parttime 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!!

