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LATEN WE KOFFIE

DRINKEN! 
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BLIJE NONNER

Vind je het leuk om ons
gezellige team te komen

versterken vanaf september
voor 6 tot 10 uur per week? 
 Verdeeld over twee dagen

per week?
Stuur dan een mail met daarin
je ervaring én motivatie naar

Robbin (robbin@nonpopup.nl) 
 

Wij hebben er zin in!!
 

Vier toffe bedrijfsformules met legio kansen onder één
dak (Soms een gezellige chaos, maar vooral lekker
dynamisch & elke werkdag is anders)
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?)

 
 

Samen

Vrolijk

Gastgericht

Innoverend

Foodielicious

Punctueel

Positief

Creatief

Flexibel

Je voelt je fijn bij het andere mensen naar hun zin maken en gastvrijheid en werken in een
team is je op het lijf geschreven
Altijd ga je er helemaal voor , vind je teamprestaties te gek en ben je rete positief ingesteld
Je durft initiatief te tonen, als je een idee hebt vind je het ook leuk om die te delen.
Naast je school of studie wil je graag tussen de 6 en 10 uur per week bij NON aan de slag
Je bent een echte ‘horecatijger’ in de dop met passie voor de gastvrijheid, food & hygiëne.
Je ziet dit ook meer dan alleen een (bij)baan, maar je vindt het ook onwijs leuk om nieuwe
dingen te leren. 
En daarbij; de meeste feestjes & bakkies vinden niet op maandag middag plaats 😉 Dus het
kan natuurlijk wel eens zijn dat je dienst uitloopt óf dat er een extra dienst bij komt. 
Je bent gestructureerd en houdt van het maken van lijstjes én vindt het nog leuker om deze
af te vinken.
Je vindt het fantastisch om elke gast een mini vakantie te bezorgen en gastvrijheid staat op
je lijf geschreven. Bij de gedachte wordt je al enthousiast!
Ook vind je het leuk om te knallen achter de bar, zo nu en dan op events en ben je een
positief ei binnen het team.
Je bent 16 jaar of ouder en bent beschikbaar op een doordeweekse dag (uit school) en op
zaterdag of zondag.


