
BEN JIJ WEL TOE AAN EEN BEETJE ACTIE?

HET LEUKSTE – ÉN GROOTSTE – HORECABEDRIJF VAN OSS ZOEKT EEN 

SUPERSNELLE BEZORGER  
 
GRIJP DEZE UNIEKE KANS EN REAGEER!  
 
La Colline, De Bodega, De Nieuwe Wereld en Het Friethuys vormen samen  
prachtige horeca in Oss. Maak deel uit van een jong en ambitieus team.  
Je hebt ongeveer 100 collega’s en een bedrijfscultuur die je alle kansen biedt.

BEZORGER
Je werkt mee in de ambachtelijke snackbar waar je taken voornamelijk zullen bestaan uit 
het bezorgen van bestellingen die gasten via de telefoon of Thuisbezorgd.nl aanvragen. 
Het belangrijkste is dat je onze gasten een complete, warme bestelling binnen de juiste 
tijd bezorgd. Je zorgt er samen met jouw team voor dat onze gasten zich vertrouwd 
voelen met Het Friethuys en dat doe jij door nét dat stapje extra te zetten waardoor 
je de verwachtingen van de gast zult overtreffen. Op drukke momenten blijf je rustig 
waarbij het van belang is dat je het overzicht kunt houden.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
• De gast blij maken is voor jou het belangrijkst;

• Je bent minimaal 16 jaar oud;

• Je bent enthousiast en energiek;

• Je wil minimaal 2 diensten in de week werken;

• Je bent flexibel, werken in de avond, weekenden en op feestdagen hoort erbij;

• Je houdt 1 januari vrij, want dan is het mooiste feest van het jaar, namelijk de 
nieuwjaarsborrel met zo’n 100 collega’s!

WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Uiteraard: salaris

• Een prachtige elektrische fiets die voor je klaar staat als je moet werken

• Afwisselend werk in een gezellig team met leeftijdgenoten waarmee je na 
het werk nog wat kan drinken in een van onze andere zaken

• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling door je aan te sluiten bij  
onze F&B academy

• De leukste feestjes georganiseerd door onze personeelsvereniging

• Laundry service: je kleding hangt fris gewassen voor je klaar als je komt werken

• Een personeels-app waarmee je altijd toegang hebt tot je rooster,  
ruilverzoeken en vrije dagen.

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Klik op de sollicitatieknop op de webpagina, geef aan op welke vacature je reageert én  
vergeet niet om jouw CV (graag voorzien van een recente foto) te uploaden!


