
Medewerker bediening  

 

Fulltime & Parttime – Voorburg  

 
Korte functieomschrijving  

Voor ons restaurant en boutique hotel in Voorburg zijn wij per direct op zoek naar 

enthousiaste medewerkers in de bediening die ons team komen versterken. Voor deze 

functie zijn we op zoek naar full- en parttimers!  

 

Bedrijfsprofiel  

Central Park is gelegen in een prachtige groene omgeving in de voorstad van Den Haag. 

Een fine-dining restaurant en boutique hotel gevestigd in het statige rijksmonument ‘Vreugd 

& Rust’, Welke gelegen is in het gelijknamige park in Voorburg. Central Park ontvangt een 

fijne mix van gasten met uiteenlopende wensen en behoeften. Ons restaurant biedt de gast 

een totaalbeleving van hoge kwaliteit, die aansluit bij het prachtige pand, onze 

hoogwaardige gerechten en de zeer omvangrijke wijnkaart. Ook beschikken wij over een 

aantal mooie ruimtes die wij inzetten voor o.a. vergaderingen en private dining. Daarnaast 

zijn wij een officiële trouwlocatie. We werken met een enthousiast en gedreven team, waar 

iedereen streeft naar een hoog niveau op alle mogelijke facetten binnen het bedrijf. 

‘Review gast; Bij zowel de bediening als de keuken ervaren we het nastreven van perfectie 

en creëren van thuisgevoel.’ 

 

Wat zoeken wij in jou?  

In jouw rol ben je het aanspreekpunt voor onze restaurantgasten tijdens hun lunch of diner. 

Je begeleidt ze indien nodig in het maken van hun keuze uit het menu en zorgt dat het ze 

aan niets ontbreekt gedurende hun verblijf. We zoeken personen die energie halen uit het 

contact met gasten, en graag een stapje extra zetten om het onze gasten naar hun zin te 

maken waardoor de gast met een tevreden gevoel de deur uitlopen en graag weer 

terugkomen. Omdat we een klein bedrijf zijn met verschillende afdelingen (o.a. restaurant, 

hotel, banqueting) hechten we veel waarde aan flexibiliteit.  

 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

- Het placeren van onze restaurantgasten;  

- Het opnemen, maken/inschenken en uitserveren van dranken;  

- Het uitserveren en toelichten van gerechten; 

- Het uithalen en opdekken van tafels;  

- Het klaarzetten van de verschillende ruimtes voor ontbijt, lunch, diner en partijen.  

 

Dus, bezit jij:  

- Een hart dat sneller gaat kloppen van een vol restaurant/terras;  

- Ambitie om hogerop te komen en mee te bouwen aan een jong bedrijf;  

- Een oprechte glimlach en een gezonde dosis spontaniteit en positiviteit;  

- En een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift?  

 

en herken jij jezelf in de volgende zinnen?  

- Je haalt energie uit contact met gasten en zet graag een stapje extra om ervoor te zorgen 

dat de gasten graag weer bij ons terugkomen.  

- Je bent bekend met de horeca en snapt dat flexibele werktijden daarbij horen.  

- Je bouwt graag mee aan een jong bedrijf en weet jouw enthousiasme voor eten en 

drinken over te brengen aan onze gasten;  

- Je bent leergierig en heb wellicht ambitie om hogerop te komen in de horeca.  



 

Solliciteer op bovenstaande functie door een korte motivatie en jouw CV inclusief referenties 

te mailen naar tamara@centralparkvoorburg.com. Heb je vragen naar aanleiding van deze 

vacature? Bel ons op 070 - 387 20 81 en vraag naar Tamara Holwerda. 

 

Wij kijken er naar uit van jou te horen! 

 

mailto:tamara@centralparkvoorburg.com

