Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier niet samengaan? Bij Truck-Inn restaurant Nobis Asten werken we alle
dagen hard zodat onze ‘truck’ gasten een ontspannen en smakelijk bezoek beleven! We doen dat samen én met veel plezier!
Daarom is het altijd gezellig bij ons. Truck-Inn Nobis ligt direct aan de A67 tussen Eindhoven en Venlo en is een perfecte
thuisbasis voor veel [beroeps]chauffeurs. De grote parkeerplaatsen, een truckwash, een truckshop én het bijgelegen Hotel Nobis,
zorgen er samen voor dat de chauffeur aan niets ontbreekt. Het Truck-Inn restaurant is iedere dag geopend en biedt ook
toilet en douche faciliteiten voor de gasten. Natuurlijk serveren wij de lekkerste gerechten met onze uitgebreide menukaart
en een wisselend weekmenu. Bij Truck-Inn Nobis is altijd wel wat te beleven! Houd jij van hard werken en veel plezier?
Dan pas je prima in het team van Truck-Inn restaurant Nobis! Wij zijn op zoek naar een:

MEDEWERKER BEDIENING [parttime/oproep]
Ben jij een harde werker en houd je van gezelligheid? Dan kun jij het verschil maken! Je doet de dingen die je doet met
plezier en aandacht en samen met het keukenteam draag jij zorg voor onze gasten. Wil je verder groeien en ben jij op zoek
naar een nieuwe uitdaging? Dan ben jij de ideale kandidaat!
Wat je doet:
Bediening en verzorging van onze gasten van begin tot eind én altijd met een grote glimlach!
Wat wij bieden:
Voorwaarden en loon conform horeca-cao
Verschillende opleidingsmogelijkheden
Ambitieus? Volop kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
Werken in een bruisende internationale werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
Fijne werksfeer en regelmatig gezellige uitjes en activiteiten
•

Overnachten voor een ‘best friends’ prijs bij collega-Best Western hotels

Kom jij het verschil maken? Mail vandaag nog je cv en motivatie naar pz@nobis.nl

TRUCK INN NOBIS ASTEN | NOBISWEG 1 | 5721 VA | ASTEN | INFO@NOBIS.NL | 0493 681300
www.truckstop.nl | facebook.com/truckinnnobis | instagram.com/truckinnnobis

Gastvrijheid is ons vak! Samen met onze collega’s van Best Western Hotel Nobis, Golden Tulip Hotel West-Ende Helmond, Boetiek
Hotel Plein Vijf Deurne en Hotel 46 Wintelre ontvangen we zowel onze zakelijke als leisure gasten met aandacht en veel plezier.
Zo beleven zij Brabant op z’n best!








