
 

Wij zijn op zoek naar jou! Lijkt het je leuk om te werken in een familie bedrijf met een sterk groeiend 

restaurant? Maak dan kennis met ons. 

Restaurant Bie Heintje is onderdeel van een veelzijdig recreatiebedrijf in Ootmarsum. We zijn een 5-

sterren vakantiepark en sfeervol restaurant met binnen- en buitenspeeltuin.  

Bie Heintje bestaat uit een spiksplinter nieuw restaurant, cafetaria, pizzahook, ijsloket en FunBowl 

baan. Je komt in een klein en gezellig team. Gastvrijheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het 

vaandel.  

Jij bent gemotiveerd en wilt werken in de horeca maar wel met gunstige tijden binnen een top 

team! Dan moet je bij ‘’Bie Heintje’’ zijn.  

Voor ons ben jij belangrijk. Daarom overleggen wij samen met jou welke dagen je kunt werken. Dit 

kan tussen de 8 tot 32 uur per week.  

Geen ervaring? Wij wel! En met die ervaring leren wij jou graag meer over dit fantastische vak leren.  

Van kop koffie tot diner en van lunch tot een zakelijk arrangement… jij staat altijd klaar voor onze 

gasten en zorgt dat ze niks te kort komen. Gastvrijheid en kwaliteit staan bij ons in hoog vaandel. 

Samen met je collega’s zet je net een stapje extra voor onze gasten. Dat is de mentaliteit waar wij 

naar op zoek zijn.  

 

- Een fijne werksfeer binnen een gedreven team  

- Een mooie en vernieuwde werkplek met gasten uit het hele land 

- Werken in gezellige vakantiesferen 

- Goed salaris passend bij de functie en ervaring  

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen, doorgroeimogelijkheden 

- In overleg is alles mogelijk, we zijn laagdrempelig 

- Leuke extra’s, zoals personeelsuitjes en een barbecue  

- Een plek waar je je snel thuis voelt!  

 

Enthousiast geworden? Join the team en laat dan gauw van je horen! Je kunt ons bereiken via de e-

mail laurens@dewitteberg.nl of via telefoonnummer 0652657893.  
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