
 

 

 

F&B MEDEWERKER vnl. ontbijt/lunch  

FULLTIME (0.8 is mogelijk) 
Heb jij passie voor eten en drinken en breng jij dit graag over op gasten en 

collega’s? Straal jij plezier uit op je werk? Ben jij een ochtendmens en heb jij geen 

ochtendhumeur? Ben jij de enthousiasteling die wij zoeken? Dan is de functie van 

F&B Medewerker bij Café Louis jouw perfecte nieuwe uitdaging!  

 

Gedurende de dag zorg jij ervoor dat jouw gasten niks tekort komen. Tijdens het 

ontvangst voorzie je de gasten van overheerlijke koffie, thee of andere dranken. 

Als ze vervolgens komen ontbijten of lunchen serveer je onze gasten de 

smaakvolle gerechten met bijpassende dranken. Daarnaast zorg jij ervoor dat het 

restaurant en het ontbijtbuffet er strak bijstaat, zodat gasten plaats kunnen nemen 

en écht verwend kunnen worden. Je werkt voornamelijk in de ochtenden en 

middagen, sporadisch in de avonden.  

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Als F&B Medewerker zorg jij voor dé optimale gastvrijheid. Het ontbreekt onze 

gasten aan niets door jouw hospitality, fijne omgang en oog voor detail. Daarnaast 

heb je altijd een lach op je gezicht en weet je onze gasten te verrassen met 

uitmuntende service en een gezellig praatje. Ook heb je ervaring in de horeca en 

beheers je de Nederlandse (pre) en Engelse taal.  

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingsmogelijkheden 

 Sportevenementen  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 Een uniform ontworpen door Claes Iversen 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 



 

 

 

WIE IS LOUIS?  

Café Louis is onderdeel van Hotel Monastère Maastricht. Geniet Voel de Parijse 

vibe en geniet bij Café Louis van onze verfijnde Franse keuken. Café Louis 

serveert één vaste menukaart voor ontbijt, lunch en diner met wisselende 

seizoensgebonden gerechten. Denk aan steak tartaar, lady steak, boeuf 

bourguignon à la maison en salade met eendenlever. Wij bereiden ambachtelijke 

gerechten met verse lokale ingrediënten uit Maastricht en omstreken. Neem plaats 

in de bistro, op het terras, in onze cocktailbar of geniet van een privé diner in ‘Salon 

de Louis’. Bij Café Louis zit je altijd goed. À Bientôt! 

 

MAKE IT HAPPEN   

Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Dan is werken bij Café Louis 

iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel! Stuur je CV en 

motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com 

 


