
 

 
Horecamedewerker (bijbaan, op 0-uren basis) 
 
Functieomschrijving 
Ben jij opzoek naar de ideale bijbaan voor vooral de vakanties en weekenden? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! Voor ons horeca paviljoen ’t Boothuys in Valkenswaard zijn wij op zoek 
naar enthousiaste medewerkers (op oproepbasis, 0-uren contract) om ons team te komen 
versterken. 
 
Wat ga ik doen? 
De werkzaamheden als horeca medewerker van ’t Boothuys zijn heel divers. Het ene 
moment ben je bezig om een lunchbuffet klaar te zetten terwijl je even later aan het  
werk bent tijdens een te gekke feestavond! In de zomer hebben wij een gezellig en sfeervol 
terras waar je onze dagjes mensen voorziet van een lekker drankje en hapje. 
Werkzaamheden zijn onder andere: 

• Barwerkzaamheden 

• Bediening 

• Afwas 

• Voorbereiden en verzorgen van lunchbuffetten en barbecues 

• Schoonmaakwerkzaamheden 
 
Is dit wat voor mij? 
Ben jij flexibel, gemotiveerd en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan is deze 
bijbaan wat voor jou! Herken jij je daarnaast in onderstaande criteria, dan gaan wij graag met 
jou in gesprek: 

• Je bent een harde werker 
• Je bent betrouwbaar, gemotiveerd en enthousiast 
• Je bent flexibel inzetbaar, met name in het hoogseizoen (mei t/m september) 
• Je hebt er geen moeite mee om ’s avonds te werken 
• Je bent een teamplayer en werkt graag samen met je collega’s 
• Je hebt een sterk oog voor service en kwaliteit 

• Je hebt enige affiniteit met horeca 
• Je bent representatief 

 
Wanneer kan ik beginnen? 
Wij zoeken vooral collega’s voor de periode mei t/m september 
 
Wie zijn wij? 
‘t Boothuys is in het bijzonder gebouwd voor klanten van Rofra Sportieve Arrangementen.  
Zo kunnen onze klanten hun bedrijfsuitje of dagje uit beginnen met een vers kopje koffie met 
gebak, tussendoor genieten van een heerlijke lunch of afsluiten met een gezellige barbecue! 
Daarnaast beschikken we over een bijzonder sfeervol terras. 
 
Ons aanbod 

• Een werkplek waar geen dag hetzelfde is 
• Flexibele werktijden 
• Hele enthousiaste en leuke collega’s 
• Een passend salaris 

 
Zoeken wij jou? Solliciteer dan nu! 
Wij ontvangen graag jouw CV, beschikbaarheid en korte motivatie waarom jij bij Rofra wil 
komen werken. Je gegevens kun je mailen naar personeel@rofra.nl t.a.v. Roxy Voorjans. 
Voor meer informatie zijn wij ook telefonisch te bereiken via 040-2042593. 


