
KLAAR MET THUIS ZITTEN?

KOM FLEXWERKEN OP HET MOOISTE TERRAS 
VAN NEDERLAND!
De zon gaat schijnen, we kunnen weer naar buiten! Lijkt de combinatie tussen werken en bruin worden jou 
ook zo ideaal? Wij zorgen voor de gratis zonnebrand, een super leuk team vol gekke collega’s en een plek 
waar je iedere dag vol trots aan de slag gaat. Je werkt met de mooiste wijnen waar wij je alles over leren. 
Het enige wat jij moet meenemen is inzet en enthousiasme. Naast dat we je goed betalen voor het harde 
werken, zorgen we ook voor een aantal toff e extra’s die je goed kunt gebruiken. Kortom, laat snel van 
je horen en kom ons versterken! 

Samenwerken met te gekke 
 collega’s in onze wijnbar en op het  
        terras.

Je bepaalt je eigen beschikbaar-
 heid. We zijn open van donderdag
 t/m zondag. Onze voorkeur heeft
 minimaal twee dagen in de week en  
 je kan vrij zijn wanneer jij dat wil.

Training en inwerken nog voordat
 de horeca weer open mag zodat
 je klaar bent voor de opening. 
 Eindelijk de deur uit richting leuk
 werk! 

Je zorgt ervoor dat onze gasten  
 het naar de zin hebben en dat
 komt vooral door jouw inzet en 
 enthousiasme. 

Naast onze terraskaart met 
 dranken werken we met (minimaal) 
 40 open wijnen per glas. Hier krijg je
 alles over te weten.

Passie en interesse voor wijn
Je hebt een hekel aan lege glazen op een terras
Gastvrijheid en jij horen bij elkaar
Stil staan daar doe je niet aan
Jouw gasten gaan naar je vragen als je er niet bent
Passie en enthousiasme (dit vinden we belangrijker 
dan wijnkennis en horeca-ervaring)
Humor en werk zijn samen één

Herken jij jezelf en lijkt het je leuk 
om bij ons te komen werken? 
Laat dan snel van je horen!

Wij zijn bereikbaar via: 
INSTAGRAM  @zustermargaux 
WHATSAPP  0646765294  
MAIL  ikwilwerken@marienhof.nl

We bieden een goed salaris en 
 verdelen ook de fooi naar rato. Hier
 heb je namelijk zelf hard je best 
 voor gedaan. 

Je krijgt (bij)scholing en training 
 van register vinoloog Eline Groenendijk
 en sommelier Toon van Hal.

Ons terras is groot, dus goede
 schoenen zijn belangrijk! Wanneer
 jij je proeftijd van één maand door 
 bent krijg je van ons een paar 
 super vette nieuwe sneakers om
 op te werken! 

Ieder half jaar hebben wij een legen-
 darisch team uitje waar je sowieso
 niet bij mag ontbreken. Verhalen over
 de vorige edities krijg je te horen bij
 je sollicitatie gesprek. 

Naast werken bij Zuster Margaux
 kun je ook aan de slag op onze 
 evenementenlocaties Mariënhof
 Amersfoort en/of Muntgebouw
 Utrecht.

WAT BIEDEN WE? 

HERKEN JIJ JEZELF IN: IK WIL REAGEREN!
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KLAAR MET THUIS ZITTEN?

KOM FLEXWERKEN OP HET MOOISTE TERRAS 
VAN NEDERLAND! 
HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?
Het is zaterdagmiddag één uur, de zon schijnt en het belooft een hele warme dag te worden. Je 
leidinggevende heeft voor een fris waterijsje gezorgd om tijdens de briefi ng af te koelen. Je krijgt 
de uitleg over het weekmenu en welke wijn deze maand de Zusterliefde is. Terwijl je de geur van 
de huis gerookte zalm ruikt vraag je je af welke wijn je vandaag eens gaat upsellen. Iets wat past 
bij zalm?

Je collega’s hebben de buitenbar al aangevuld en de kloostertuin trilt in de zon terwijl jij je eerste 
gasten helpt. Vakkundig help je een gast met haar keuze voor een inheemse wijn. Wanneer ze 
hier meer over wilt weten schakel je een van onze sommeliers in voor wat meer informatie. Met 
een schuin oor luister je mee naar wat er gezegd wordt en je besluit om deze wijn vanavond als 
sluitdrankje te proeven, klinkt interessant! Terwijl je terugloopt zie je dat die borrelplanken van 
je collega er al een tijdje staan en besluit een handje te helpen door ze uit 
te lopen. Van de andere kant van het terras gaat er een duimpje 
omhoog van de chef-kok achter de Big Green Egg.

De schemering valt en het kampvuur gaat aan, de kaarsen worden 
ontstoken en jij wisselt met een collega zodat je een hapje kan gaan 
eten. Met je collega’s kijk je uit over het terras vanaf ons balkon 
aangrenzend aan de kloostertuin. De middaggasten maken plaats voor 
avondgasten, de runners vullen de bar weer bij en jij trekt de veters van je 
nieuwe sneakers nog wat strakker. Time to shine!

Na een dag hard werken sluit je voldaan de hekken en werpt nog één blik op de 
bijzondere erfgoedlocatie waar je met jouw warme gastvrijheid hebt gezorgd 
dat jouw gasten vandaag zich helemaal thuis voelden. Yes, morgen weer!
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KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW. ZUSTERMARGAUX.NL


