Misschien zijn wij op zoek naar jou
…en jij naar ons ?

Let’s meet !
Zin in een job in de horeca,
maar geen fan van avond noch weekendwerk,
welcome @ mondada !
Wij hebben volgende vacatures vrij :
t

CHEF – warme keuken
Zelfstandig kunnen werken, stressbestendig en ervaring zijn de basis om aan de slag te kunnen.
Heb jij dat tikkeltje extra creativiteit, ben je op de hoogte van de hedendaagse trends, salades en
leuke lunchgerechten zijn ‘jouw dada’, en hou je er van om in een
jong & dynamisch team aan de slag te gaan…dan heb je een extra streepje voor…

Wij bieden :

FT contract / 38 week, 5 dagen werkweek
Geen avond noch zondagwerk
Aantrekkelijke verloning

t

ZAAL & BAR verantwoordelijke
Ben jij de spontaniteit zelve, heb je de gave om mensen ‘thuis’ te laten voelen en
in het bezit van een eeuwige glimlach…lees dan zeker verder !
Wij zijn op zoek naar een verantwoordelijke die het reilen en zeilen van de
zaal & bar in goede banen kan leiden, met ervaring in de sector.
Werk je graag in teamverband en kan je de mensen sturen …
dan zijn wij op zoek naar jou !

Wij bieden :

FT contract / 38 week, 5 dagen werkweek
Geen avond noch zondagwerk
Aantrekkelijke verloning

t

STUDENTEN & EXTRA’S
Studeer je in de hippe stad Gent, en wens je graag wat extra zakgeld
om de week goed door te komen ?
Wij zijn op zoek naar studenten voor weekdagen & zaterdag die graag werken,
een verzorgd voorkomen hebben en die de ‘katers’ thuislaten.
Ben je minimum 18 jaar en toch enige ervaring…geef dan zeker je CV af
& let’s talk about it !
Spreekt één van bovenstaande vacatures tot de verbeelding ?
Spring gerust binnen, met je CV of stuur deze digitaal door
naar info@mon-dada.be

Let’s meet, talk & work as a team @ mondada !
WE’LL BRING OUT THE TIGER INSIDE YOU ;-)

