
 

  

Vacature Bediening Weekend 
 
Organisatie 
Bij Twiske Haven kun je genieten van Food, Boats en Events. Midden in de natuur en toch vlak bij de 
stad. Wij houden van het buitenleven en delen dat graag met onze gasten. Je bent bij ons welkom 
voor goed en eerlijk eten en drinken en inspirerende activiteiten. Een relaxte plek met een stoere 
uitstraling waar iedereen op zijn gemak is en er even helemaal uit is. 

Twiske Haven is een evenementenlocatie aan het water waar we kleine en grote groepen ontvangen 
voor familiedagen, bedrijfsuitjes, meetings en nog veel meer. In ons restaurant kunnen gasten 
genieten van heerlijke streekproducten zoals hamburgers van Schotse Hooglanders uit het Twiske. En 
bij de bootverhuur zijn fluisterbootjes, kano’s en zeilboten te huur om de natuur vanaf het water te 
ontdekken. Sinds 2018 bieden we ook boogschieten, boerengolf, terras quiz en outdoorteambulding. 

Functie-omschrijving 
In het weekend en de schoolvakanties werk je in de bediening van het restaurant. Als je nog geen 
ervaring hebt, dan start je als runner en breng je de drankjes en het eten naar de gasten toe. Heb je 
al wel ervaring of leer je snel en wil je verder? Dan kun je ook als gastvrouw/heer wijk gaan lopen. Je 
ontvangt dan de gasten, geeft uitleg over het menu en neemt bestellingen op. Je informeert of alles 
naar wens is en zorgt ervoor dat de gast zich welkom en prettig voelt. Ons motto is Service with a 
smile! Je stelt rekeningen op en neemt betalingen aan (pin en cash). Het terras, restaurant en bar 
klaarmaken en opruimen hoort ook bij je taken. Evenals af en toe meewerken in de afwas. Indien 
nodig help je ook je collega’s van de bootverhuur. 
 
Eisen 
Representatieve jongen/meisje vanaf 16 jaar 
Enthousiast en gastvrij  
Ervaring is niet persé nodig, motivatie wel! 
Woonachtig in Oostzaan e.o. 
 
Parttime/op oproep 
Vrijdag/zaterdag/zondag/feestdagen  
Zomervakantie woensdag tot en met zondag 
Op oproep op diverse dagen en tijden bij groepsarrangementen 
Bij slecht weer kun je afgezegd worden, bij goed weer kun je gevraagd worden extra te werken 
 
Interesse? Stuur je cv met foto en motivatie aan katja@twiskehaven.nl. 
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