
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. Iedereen werkt bij ons mee op 

verschillende afdelingen. We werken daarbij ook dagelijks afwisselend in ons Hoofdkwartier en 

op onze events. Hierdoor is geen dag hetzelfde bij NON!  
 

 

Profiel nieuwe NON 
• 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, teamplayer 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 gestructureerd en houdt van het maken van lijstjes én vindt het nog leuker om 

deze af te vinken. 

• Flexibel beschikbaar (doordeweeks, een weekenddag en bij events incidenteel in de 

avonden) voor circa 20 uur per week 

 

Functieomschrijving 

Je werkt in een jong, dynamisch en hecht team en draagt bij aan de groei van NON. Je hebt een 

veelzijdige functie van het zelfstandig werken in ons Hoofdkwartier & op events tot het 

ondersteunen bij de office werkzaamheden. Je vindt het écht leuk om het ‘gezicht’ te zijn van 
NON op alle mogelijke vlakken. Hierbij kan je denken aan de volgende werkzaamheden;  

• Zorgen dat iedere opdrachtgever en elke gast altijd krijgt waar hij naar opzoek is.  

• Zorg dragen voor een goed verloop van de dag in ons Hoofdkwartier waarin je op alle 

vlakken werkzaam bent (Keuken, Barista & Gastheer- of vrouw). 

• Organiseren, alle voorbereidingen treffen en het uitvoeren van evenementen 

• Het onderhouden van contact met verschillende event leveranciers en het bewaken van 

het draaiboek 

• Contact onderhouden met onze vaste leveranciers, zorg dragen voor de 

inkoopbestellingen en een juiste planning met aanlevertijden.  

• Het onderhouden en verder uitbouwen van de website en social media kanalen.  

• Mede ontwikkelen en uitrollen van onze nieuwe menukaart, producten en concepten 

• NON biedt jou… plezier in je werk waarbij uitdaging en dynamiek centraal staat. 

Daarnaast bieden we je een markt conform salaris en 11 enthousiaste en energieke 

collega’s. Bovendien krijg je de kans om mee te groeien met NON en bieden we je 

verschillende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. 
 

Ben jij onze nieuwe NON? 
Zorg dat wij daar achter komen en verras ons voor 1 augustus nog met jouw sollicitatie! 
 


