
Horeca medewerker gezocht voor nieuw concept 
 
Wallies is onderdeel van horeca complex De Waldhoorn. Dit familie bedrijf bestaat al meer dan 200 
jaar en is een begrip in de wijde omtrek. Naast Wallies bestaat Boerderij De Waldhoorn uit een 
Veluws restaurant, groot terras, diverse zalen, Boerderijwinkel en IJspaleis.  Alles wat we doen staat 
in het teken van de Veluwe experience, een beleving die volledig aansluit op de omgeving. Op dit 
moment wordt hard gewerkt aan de verbouwing van Wallies. Het nieuwe Wallies wordt in het 
voorjaar geopend. 
 
Het nieuwe Wallies 
 
Het nieuwe Wallies wordt een plek vol reuring dichtbij de natuur. Tiny Resto met Off Road Terras; 
een ongedwongen en gezellig fast-casual concept. Een hippe tent waar families, gezinnen, toeristen 
en locals even kunnen pauzeren en ontspannen na een stevige wandeling of relaxte fietstocht over 
de Veluwe. Bij Wallies op de menukaart spot je de Fabulous, Fast Food Five. 
 
*Burgers 

*Pizza Speciale 

*Loaded Fries 

*Salades 

*Sandwiches 

Voor het bestel gemak kunnen gasten met QR-codes en of bestelzuilen bestellen & betalen en hun 

bestelling ophalen bij de counter. Dit zorgt voor een snelle bereiding van de gerechten. Wallies staff 

ondersteunt de gast op een gastvrije manier, bij de counter waar nodig, maar focust zich op een top 

bereiding van de bestellingen. Gasten kunnen binnen plaats nemen in de prachtige serre of genieten 

buiten op het terras. Zij kunnen lekker eten en ontspannen terwijl de kinderen in het zicht spelen in 

de natuurspeeltuin of meespelen met 1 van de  levensgrote gezelschapsspellen op het terras. 

IJSpaleis 

Op het terras van Wallies vinden we ook het IJSpaleis. Gasten komen hier om te genieten van een 

Veluws Boerderij IJsje, verkrijgbaar in 5 verschillende creaties met toppings en sausen.  

Waarom werken bij Wallies 
 
Wallies is een prettig en gezellig bedrijf met een hecht team van veel vaste werknemers. Bij dit 
bedrijf staan eigen creatieve vrijheid, betrokkenheid en saamhorigheid hoog in het vaandel. Door de 
prettige sfeer, teamwork en het moderne ondernemerschap worden de medewerkers gemotiveerd 
om het beste in zichzelf naar boven te halen. Wallies stimuleert haar medewerkers in het volgen van 
opleidingen, cursussen en trainingen. Het werken wordt beloond door leuke uitjes waaronder; Paar 
dagen skiën in Winterberg, bowlen, uit eten en foute kerstborrels. 
 

Wat zoeken wij 

Wij zijn op zoek naar horeca medewerkers zowel parttime als fulltime die het tof vinden om dit 

nieuwe concept tot een succes te brengen. Je houdt van humor, gezelligheid, samenwerken en 

gastencontact. Of je nu op zoek bent naar een fulltime baan, een zakcentje bij wilt verdienen naast je 

school, met of zonder ervaring, er is ruimte voor iedereen.   



Wat bieden wij 
 

▪ Een hoop lol, humor en ellendige woordgrappen 

▪ Een 2e familie 

▪ Een modern en hip horeca bedrijf  

▪ Bedrijfsuitjes zoals skiën, bowlen, uiteten etc. 

▪ Trainingen/cursussen en opleidingen  

▪ Reiskostenvergoeding 

▪ Overuren worden uitbetaald in heerlijke vrije dagen of uitbetaald zodat je je geld weer kan 
uitgeven aan Ali Express of uiteten/drinken 

▪ Contract met goede arbeidsvoorwaarden 

▪ Regel zelf je werkweek en vrije dagen zodat je ruimte hebt voor een hoop leuke dingen  

 

Onze ambitie is groot en wij geven iedereen een kans om hierin mee te groeien. 

Stuur een appje naar Jan Willem via 06-53479275 EN maak een afspraak om mee te lopen bij ons 

intens gezellige bedrijf. Maar wees gewaarschuwd….Ben je eenmaal bij Wallies, dan wil je nooit meer 

weg… 

 


