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Op onze bijzondere locatie, tussen de wijnvelden van Geesteren gaan wij vanaf november beginnen 

met ons nieuwe concept, Restaurant Vinck. Waar wij onze gasten gaan verrassen met unieke gerechten 

vol met lokale ingrediënten, heerlijke wijnen uit eigen wijnmakerij en een sfeervolle ambiance. En 

niet te vergeten een gezellige groep mensen, waar de passie voor eten en wijn van afspat. Samen 

met Rob, Jeroen en Robert (de Wijnmakers) ben je onderdeel van een culinair avontuur. Waar de 

Nederlandse wijn centraal staat.

Dus ben jij een echte horecatopper. Of wil jij alles leren over lekker eten, mooie wijnen en 

gastvrijheid? Zoek je een bijzonder bijbaantje of wil jij op de toppen van jouw kunnen presteren? Kom 

dan snel kennismaken met ons. 

Wat vragen wij van jou?

- Ervaring in de bediening.

- Passie voor het vak, het zit in je genen om elke dag het beste voor de gasten te doen.

- Je bent representatief, verzorgd, gastgericht, betrouwbaar en positief ingesteld

- Leergierig

- Sociale hygiëne, leermeester is een pré.

- En een neus voor goede wijnen is een pré. 

Wat wij jou bieden:

- Leuk en dynamische jong team

- Unieke werkplek midden tussen de wijnvelden

- Passend salaris in overleg rekening houdend met  kennis, ervaring

- Een jaar contract om gelijk mee te beginnen

- Gratis deelname aan opleidingen van De Wijnmakers Academie

- Kennis over de wijngaard, wijnmakerij wijn maken ( je kunt het gehele proces meemaken).

Zegt iedere vezel in jouw lijf nu jaaaa! Dat wil ik! Neem dan contact met ons op via info@

restaurantvinck.nl, bel ons via +31 6 22390805 of DM ons via Linkedin of Instagram.


