
Vacature 1ste medewerker bediening 

Wat zoeken wij? 
Horecatijgers!!! Eigenlijk geen flauw idee wie of wat dat precies zijn. Maar wel zijn we op zoek naar 
collega’s die houden van een topsfeer op het terras, gastvrij zijn tot in den top, nog plek hebben voor een 
2e familie en die zich kunnen vinden in de volgende punten: 

• Ben je flexibel? Hoeft niet, een standaard werkweek kan geregeld worden; 

• Ben je probleemgericht? Fijn! Dan heb je ervaring klachtafhandeling en tover je hoe dan ook een 
glimlach op het gezicht van onze gasten.  

• Heb je hands-on ervaring? Top, hopelijk heb je ook snelle voetjes 

• Zit je vol enthousiasme? Te gek! Deel je ideeën en wij voeren ze voor en met je uit. 

• Ben je een workaholic? Hoeft niet, privé en werk balans vinden wij belangrijk. Zo blijf je fris, 
fruitig en vooral gezellig. 

• Teamplayer? Dat komt goed uit want dan ben je gewend om dingen samen te doen en dat is wat 
wij zoeken! 

• Spreek je Engels, Duits, Fransen Spaans? Dat is top, gelukkig kom je ook een heel eind met 
handen en voeten.  

• Heb je horeca ervaring? Perfect! Dan hoeven we dat niet uit te leggen 

• Ben je een gastvrij en gezellig mens? Dat is het belangrijkste! 
 

De Waldhoorn – het leukste bedrijf van de Veluwe 

Even een klein stukje over De Waldhoorn, het is tenslotte wel fijn als je weet hoe en wat je nieuwe 
werkplek voor bedrijf is. Al 200 jaar is De Waldhoorn een familie verwant bedrijf in het mooie 
Otterlo. Geeft niet als je het niet kent, maar het is zeker de moeite waard!  
Boerderij De Waldhoorn bestaat uit een Veluws restaurant, diverse terrassen, zalen, Boerderijwinkel, 
IJspaleis en Wallies. Mede door het serveren van lokale en eerlijke producten, die de basis vormen 
van onze veelzijdige menukaarten en de gezellige sfeer, komt de Boerderij tot leven. Alles wat we 
doen staat in het teken van de Veluwe Experience, een beleving die volledig aansluit op de omgeving. 
Wij zijn dè Ontmoetingsplek voor liefhebbers van natuur en cultuur en bezorgen onze gasten een 
heerlijke tijd in en rond de boerderij. De Waldhoorn is Ongedwongen, Gastvrij, Rijk Aan Historie en 
Van Deze Tijd. Al eerder heeft De Waldhoorn heeft al meerdere keren hoge ogen gescoord in de 
Misset Horeca Terras Top 100 en ook de Publieksprijs gewonnen! 
 
Wat bieden wij 

• Een hoop lol, humor, woordgrappen en watergevechten op het terras 

• Hoge fooi 

• Een 2e familie 

• Een modern en hip horeca bedrijf met gerechten van nu en ingrediënten van hier 

• Bedrijfsuitjes 

• Flexibiliteit 

• Doorgroeien 

• Ruimte voor je ideeën 

• Trainingen/cursussen en opleidingen inbegrepen 

• Reiskostenvergoeding 

• Overuren worden uitbetaald in heerlijke vrije dagen of uitbetaald zodat je je geld weer kan 
uitgeven aan Ali Express of uit eten en wijnen/bieren 

• Contract met goede arbeidsvoorwaarden 

• 3 dagen vrij met een fulltime job(uren in overleg) 

• Tijd voor hobby’s  

 



Wat wij verwachten 
We snappen dat als je in de bediening werkt je vooral een vlotte babbel en voeten hebt, maar dat 
schrijven niet altijd even leuk is. Je motivatie mag je ook gewoon mondeling toe komen lichten. Dat klinkt 
misschien te mooi voor woorden, maar niks is minder waar! Ontdek het zelf…  
 
Stuur een mailtje naar Jan Willem via janwillem@de-waldhoorn.nl of stuur een appje naar 06-53479275 

 
EN maak een afspraak om een dag mee te lopen bij ons kneiter gezellige bedrijf. Maar wees 
gewaarschuwd….Ben je eenmaal bij De Waldhoorn, dan wil je nooit meer weg…  
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