
   

 

 

 

 

 
 

MEDEWERKER BEDIENING 
(FULLTIME EN PARTTIME)
Zie jij jezelf als een echte gastheer/gastvrouw die 
een indrukwekkende ervaring aan onze gasten kan 
bieden? Wil je werken in een van de bekende en 
sfeervolle restaurants van televisie-chef Alain Caron 
en zonen in het centrum van Amsterdam? Is een 
goede service geven één van jouw talenten en wil jij 
jezelf ontwikkelen op het begiet van wijn en spijs?  
 
Bij Café Caron (*Michelin Bib Gourmand), Petit 
Caron, Cantine de Caron en De Gouden Reael 
draait het allemaal om goed eten, heerlijke wijnen 
en een fantastische service. In elk restaurant vind je 
een eigen dynamiek, publiek en teams. Als onze 
collega in ons familiebedrijf werk je in een 
enthousiast en hecht team waarin goed wordt 
samengewerkt en waar je je direct thuis kan voelen. 
 
Solliciteer direct als je veel ervaring hebt met 
werken in een restaurant met een hoge standaard 
aan service!  Wil jij je als medewerker bediening 
graag ontwikkelen, ook dan horen we graag van je. 

DE  FUNCTIE
In het Caron bedieningsteam draai je op 
verschillende dagen en tijden mee op de vloer van 
het restaurant. 

Dagelijks doe je de voorbereidende 
werkzaamheden om het restaurant klaar te maken 
voor de ontvangst van de gasten. Je zorgt ervoor 
dat onze gasten zich thuisvoelen, dat de tafels er 
netjes uitzien en dat de speciale wensen worden 
doorgegeven aan de keuken.  
Je neemt de bestellingen op, schenkt de dranken in 
en maakt kleine gerechten klaar.

Elke dag weer ben je het visitekaartje van het 
restaurant en dat straal je ook uit. Een open 
houding, gastvrije instelling en een aanpakkers-
mentaliteit: deze kwaliteiten zijn het recept voor een 
medewerker bediening bij Caron! 



 
  BIJ ONS
Werk je in een gemotiveerd team dat erg gedreven is 
om onze gasten een fijne Caron-ervaring te geven. 

Er zijn bij ons wijnproeverijen en andere trainingen op 
het gebied van de gerechten en service, waar je niet 
alleen op de werkvloer, maar ook privé echt iets aan 
hebt.

Vanaf dag één word je verwelkomd in ons 
familiebedrijf. Elke dag ga je met plezier naar je werk 
om samen met het team er een fantastische avond 
van te maken!

Indien je op zoek bent naar een stage plek horen we 
ook graag van je.

IETS VOOR JOU?
Wij zoeken iemand die: 

• Gemotiveerd is en een hands-on mentaliteit heeft.

• Er representatief uitziet. 

• Interesse in wijnen en de Franse keuken is een pré.

• Een diploma van of opleiding bij een hotelschool is 
een pré.

ENTHOUSIAST? 
SOLLICITEER NU
Stuur meteen je CV en motivatie naar 
julian@cafecaron.nl

JIJ KRIJGT

Voor jouw harde werk ontvang je van ons: 

• De mogelijkheid om je uren flexibel in te delen

• Een fijne werksfeer in een gezellig, jong team!

• De ruimte om jezelf te ontwikkelen op het gebied 
van wijnen en gastvrijheid

• Een aantrekkelijke pensioenregeling vanaf 21 jaar

• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband

• Leuke extraatjes, zoals een personeelskorting

• Gezellige borrels met je collega’s

• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf

• Een marktconform salaris


