“Buitenman“- Krinkeldewinkel
gastheer- gastvrouw gezocht
.	Een glimlach, een praatje en een twinkel voor
bezoekers van onze Krinkeldewinkel.
.	Gastvrouw/gastheer, winkeldame/heer, buitenman/
buitenvrouw, je mag de titel op je naamkaartje gewoon
zelf bedenken. Wij zoeken een medewerker die onze
winkel met passie kan runnen.
	Je ontvangt onze klanten met een glimlach, geeft ze
een goed advies en maakt een gezellig praatje.
Kortom: je weet ze echt in de watten te leggen.
Je hebt gevoel en beleving bij alles wat er op onze
boerderij afspeelt en kunt dit ook overbrengen op
onze gewaardeerde klanten.
	Onze winkel ziet er graag uitnodigend en goed gevuld
uit. Daarom mag je zelf de producten mee bereiden en
draag je de verantwoordelijkheid voor bestellingen.
		Je bent de spil tussen onze keuken, de winkel en de
boerderij.
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Voel jij je aangesproken?
Reageer dan snel door een mail te sturen naar
keuken@debuitenman.nl
Bellen mag natuurlijk ook: 013-5091336
Wil je meer informatie neem dan contact op met
Renske van der Heijden, 013-5091336.
Zij kan je de nodige toelichting geven.

Landhoeve De Buitenman
Buitenman 2, 5094 EJ Lage Mierde

....
personeel gezocht
De Buitenman is een biologisch boerengoed, waar men
kan overnachten op de boerderij, eten en drinken in
de herberg en boerderijproducten kan kopen in de
boerderijwinkel. Een plek waar horeca en beleving van
het platteland samenkomen. Een plek waar de Brabantse
gezelligheid de sfeer maakt en waar bourgondisch
genieten een begrip is.

“Buitenman“- kok gezocht
Definitie van de “Buitenman”- kok.
De “Buitenman”-kok:

.	Werkt graag met onze verse producten.
.	Weet met behulp van onze boerderijproducten
smaakvolle en verrassende gerechten te presenteren.

.	Deelt onze visie en vindt het een uitdaging om dit
ook over te brengen aan onze gewaardeerde Buitenman
gasten door o.a. te koken volgens de
groentekalender.

.	Kan leidinggeven, is stressbestendig, veerkrachtig
en een echte teamplayer.

.	Iemand die houdt van gezelligheid.
Ben jij dat?

“Buitenman“- gastheer/
gastvrouw gezocht
.	Ben je enthousiast over producten van onze eigen
boerderij & herberg en kun jij dit overbrengen op
onze gasten?

.	Houd jij ervan om onze gasten te verwennen en
verrassen op een professioneel en oprechte manier?

.	Houd jij, net als wij, van vrolijke stemmen en blije
gezichten, eigenlijk gewoon van gezelligheid?

.	Ben jij er niet vies van om je handen uit de mouwen
te steken?
Kun je deze vragen met een “ja” beantwoorden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

