
Opleidingsniveau 2, 3 of 4 
Een flexibele en gemotiveerde instelling 
Een open houding voor coaching en begeleiding door het team 
Een natuurlijk gevoel voor gastvrijheid 
Een verzorgde uitstraling

Een stageplek in één van de beste restaurants van Utrecht
Professionele begeleiding en coaching om jou te helpen groeien en
ontwikkelen
Een werkomgeving met een jong en ambitieus team
2 vaste weekenddagen
Stagevergoeding in overleg
Startdatum in overleg

Houd jij ervan om gasten in de watten te leggen? Word jij enthousiast van
mooie wijnen en bijzondere gerechten? Bezorg jij de gasten een onvergetelijke
ervaring?

Goed nieuws! Maeve heeft een stageplek beschikbaar in  het service team.  Ga
jij het avontuur aan en word je deel van het team?

 
Restaurant Maeve is een casual fine-dining restaurant met een verfijnde keuken.
Duurzaam, lokaal, vers, verfijnd. Het restaurant is in Juni 2021 geopend en is
gevestigd in een karakteristiek rijksmonument aan de Kromme Nieuwegracht in
Utrecht centrum. 

Het restaurant telt 40 couverts en de ruime open keuken staat centraal. Tommy’s
keuken kenmerkt zich door frisse, lichte gerechten met veel groenten bereidingen,
kruiden en lokale producten. Bij restaurant Maeve komen gasten genieten van een
totale gastronomische beleving in een sfeervolle en informele ambiance. 

Wij zoeken een Leerling Bediening met: 

Wat ga je doen: 
Als Leerling Bediening verzorg je samen met het team de totaalbeleving van de
gast. Van een hartelijk ontvangst van de gast tot het meedraaien in het restaurant.
Ook het meedenken op het gebied van dranken, producten en service hoort erbij.
Je komt te werken in een team van jonge, ambitieuze professionals die jou graag
begeleiden en helpen groeien in het vak. 

Wij bieden jou: 

Ben je enthousiast geworden en word jij deel van onze brigade? 
Mail je motivatie en CV naar vera@restaurantmaeve.nl. 

Tot snel!
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