
 
 Wat heb je liever; ontbijt of diner? 
In de ochtend of in de avond werken? 
Of misschien wel beide?  
 

Strandhotel Westduin zoekt collega’s voor in de bediening voor zowel ontbijt als diner! Dus werk je liever in de ochtend of in 
de avond?; laat het ons weten! Voor beide shifts zijn we op zoek naar leuke mensen die ons gezellige team komen versterken. 
Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken!  
 
Je hoort het vaak; ‘werken in de horeca is zwaar en slecht betaald’. Daar zijn we het bij Strandhotel Westduin helemaal niet 
mee eens! Tuurlijk; werken in de bediening is geen zittend beroep waarbij je de hele dag achter je pc. Werken in de bediening 
bij Strandhotel Westduin is vooral mensen ontzorgen en blij maken. Zorgen dat het de gast aan niets ontbreekt, door jouw 
persoonlijkheid en oplettendheid. Jij herkent de blik van de gast die iets wilt vragen of op zoek is naar iets. Door jouw 
behulpzaamheid stel je de gast tevreden. Daar word je zelf toch ook blij van?  
 
Werken bij Strandhotel Westduin is geen ‘standaard’ horeca werk. Wij proberen het niet alleen onze gasten, maar ook onze 
collega’s het zo goed mogelijk naar de zin te maken. Hoe we dat doen? Lees mee: 

● Je rooster is ruim van tevoren bekend (4-6 weken), dus dat festival of etentje kun je gewoon plannen; 

● In de zomer vakantie-uren opnemen? Geen probleem, regelen we; 

● Overwerken doen we bijvoorbeeld liever niet; het moet wel leuk blijven; 

● Wil je mee-eten voor of na je dienst? Koks genoeg die graag een lekkere en meestal gezonde maaltijd voor jou 

bereiden; 

● Jouw glimlach loont? De fooi verdelen we samen! Iedereen werkt tenslotte net zo hard mee!  

● Je collega’s (nog) beter leren kennen? Doen we door teamuitjes; gelukkig hebben we de foto’s nog ;-) 

● Na het werk nog energie over? Onze fitness staat voor je klaar, daagt je uit en is gratis; 

● Aantal uren overleggen we samen wel, daar komen we wel uit; 

● Kom je met de auto? Op ons parkeerterrein houden we een plaatsje voor je vrij! Voor fietsen & scooters hebben we 

uiteraard ook voldoende plek! 

● Ben je toe aan serveren 2.0? Strandhotel biedt volop kansen. Vraag naar de opleidingsmogelijkheden!  

Even to the point; ben jij die nieuwe collega die wij zoeken en heb je wat uurtjes over? Kom langs of neem contact met ons 

via email, telefoon of whatsapp en wie weet trap jij straks na je werk nog even een balletje op het strand of trek jij nog een 

paar baantjes in ons zwembad? Lekker toch? We maken graag kennis met je!  

 

 
 

 

 

Strandhotel Westduin 
Westduin 1 

4371 PE Koudekerke/ Vlissingen 

+31 (0) 118 552 510 

info@westduin.nl 

 

BEN JIJ GEINTERESSEERD? 
Bel Suzanne om snel een afspraak te maken, 0118 55 55 18.  

Een Whatsapp berichtje sturen kan natuurlijk ook 06 48 17 18 53.  
Mailen vind je makkelijker? Dat kan natuurlijk ook, mail naar Suzanne, hr@westduin.nl 
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