
 

Afwasser  
 
Hou jij ervan om je handen uit de mouwen te steken? Schrikt drukte jou niet af maar 
motiveert het je juist? Sta jij te popelen om onder leiding van een van de beste chefs 
van Groningen te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Bloeiend voor Blumé 
Blumé is beleven. Een culinaire ervaring die menig Grunniger al omver heeft 
geblazen. Iets wat ook buiten de stadsmuren niet onopgemerkt is gebleven. Zie een 
stad die door de eeuwen heen is veranderd maar in essentie gelijk is gebleven. 
Waar je met een blos op je wangen geniet van heerlijke wijn, gastronomisch eten en 
het samen zijn. Of dat nu met familie, collega’s of vrienden is. Dit is de plek voor 
verbinding en samenzijn. 
 
Jij brengt de liefde 
Als afwasser ben jij de grote rots van de keuken. Jij zorgt dat alles goed en snel wordt 
af gewassen, zodat de keuken niet zonder pannen komt te zitten, en voor de gasten 
altijd schoon servies, en bestek klaar staan. Jij bent niet bang om aan te pakken, en 
toont graag initiatief. Alles is spik en span wanneer jij in de spoelkeuken staat. 
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Ervaring is geen pre, enthousiasme wel  
• Je bent een echte teamspeler, maar vindt het ook niet erg om zelfstandig te 

werken 
• Je bent communicatief sterk 
• Je bent flexibel inzetbaar 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een mooie personeelskorting in onze hotels en restaurants  
• Een uitdagende functie met flexibele werktijden in een van de beste 

restaurants van Groningen 
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, persoonlijk en op vakgebied 
• Een plek om zelfs in je vrije tijd, te genieten, ontspannen met goede koffie 
• Liefde en gezelligheid: een werkplek waar we écht tijd nemen voor jou 

(en je verjaardag) J 
• Een mooi salaris conform CAO 
• Uren en contractvorm zijn in overleg 

 
Join our timeless experience 
Lees jij met veel enthousiasme deze vacature en ben je klaar om bij ons aan de slag 
te gaan? Stuur dan een e-mail naar: hr@gardehotels.nl 


