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MEDEWERKERS BEDIENING (PARTTIME) 

- Sleutelrol in een fris en jong team waar werkplezier voorop staat 
- Meebouwen en meegroeien  
- Horeca maar anders dan iedere andere horeca (beloofd!) 
- Het mooiste terras van Zwolle  
- De dag beginnen met een rondje golf 

 
Iets voor jou? neem dan De Afslag naar deze uitdaging 

Wij zijn Brasserie de Afslag een frisse, open en sfeervolle horecalocatie op Golfclub Zwolle. Gelegen 
op steenworp afstand van Zwolle Centrum dus zeer goed bereikbaar (Afslag Wijthmenerplas). 
Eenmaal binnen of op het terras  is het tóch ver weg van alle drukte van de stad. Het verbluffende 
uitzicht over de golfbaan, de ontspannen sfeer in combinatie met èchte aandacht voor de gast 
maakt deze horeca anders dan iedere andere horeca in Zwolle en ver daarbuiten. Wil jij een 
sleutelrol spelen in de realisatie van dit vernieuwende concept, neem dan deze afslag! 

Golfers en belangstellenden zijn bij ons van harte welkom voor een kopje koffie, (zakelijke) lunch, 
borrel, diner en partijen icm golf. Wij zijn 7 dagen in de week geopend. Én wij beschikken over het 
mooiste terras van Zwolle, met een prachtig en wijds uitzicht over de Golfbaan. Tevens zijn er 
vergaderruimten beschikbaar waar grote en kleine bijeenkomsten plaatsvinden. 

Wij zoeken 

¨ Je bent gemotiveerd en wordt blij van mensen het naar hun zin maken 
¨ Je hebt gevoel voor gastvrijheid en kwaliteit 
¨ Je kunt goed werken in teamverband 
¨ Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden 
¨ Je bent zelfstandig en servicegericht 
¨ Je bent flexibel in jouw beschikbaarheid 
¨ Ervaring in de horeca is een pré 

 

Wij bieden: 
Wij geloven in werkgeluk. Heb jij plezier op je werk dan resulteert dat in de beste 
productiviteit. Daarom zorgen wij voor een plezierige werkplek in een ontspannen omgeving en 
met gezellige collega’s.  Wij bieden een goed salaris, conform de horeca CAO en passend bij jouw 
functie. Secundaire arbeidsomstandigheden zoals een golfopleiding, scholing en ruimte voor 
persoonlijk ontwikkeling horen hier ook bij. 

Solliciteren: 
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met uitgebreide CV. Deze kun je 
sturen naar Alexander van den Belt; alexander@golfclubzwolle.nl  Meer informatie over Golfclub 
Zwolle vindt je op www.golfclubzwolle.nl  
 


