
 

Verscholen in de prachtige bossen van Beetsterzwaag ligt het best bewaarde geheim 
van Friesland: vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt. In een adembenemende omgeving 
zorgen wij ervoor dat het onze gasten geen moment aan iets ontbreekt. Wij hebben 

maar één doel: onze gasten de meest unieke en onvergetelijke ervaring bieden. 

Wij zijn, als aanvulling op ons bedieningsteam, op zoek naar een:  

Assistent sommelier 

Ben jij een gepassioneerde wijnliefhebber en -kenner en wil jij deel uitmaken van een 
fantastische gastronomische beleving op Michelinster niveau?  
Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Functieprofiel. 
Voor deze vacature zoeken we een bevlogen wijnliefhebber. Als Assistent sommelier werk je 
nauw samen met de sommelier. Je draait mee in het service en bent mede verantwoordelijk 
voor de gastvrije ontvangst van onze gasten. Je verzorgt wijnadviezen aan tafel en draagt bij 
aan de totaalbeleving. Daarnaast werk je mee aan up-to-date houden van de wijnkaart. 
Verder: 

- heb je een relevante opleiding op MBO niveau afgerond 
- ben je in het bezit van SDEN 2 of WSET 2 
- ben je spontaan en representatief 
- heb je gastvrijheid hoog in het vaandel staan 
- ben je flexibel en hou je van afwisseling 
- ben je zelfverzekerd en stressbestendig 
- wil je op het gebied van wijnen en spijzen nog meer leren 

  

Wat bieden wij jou. 
In ons restaurant De Heeren van Harinxma, bekroond met een Michelinster, merk je onze 
passie pas echt. Ook onze Bistro Nijeholt is door Michelin bekroond met een Bib Gourmand. 
Maar het echte geheim van Lauswolt zit in onze mensen. Zij vormen de ziel van ons hotel. 
Wij bieden je een dynamische plek waar je je welkom voelt en jezelf kunt zijn. We zijn 
behulpzaam naar gasten én collega’s en springen in waar het nodig is. Landgoed Lauswolt is 
als een hechte familie. Wij zijn oprecht in je geïnteresseerd en geven je de ruimte om je 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Wij gaan graag een langdurige relatie met je aan. Als jij je werk met plezier en enthousiasme 
doet, dan straal je dat uit naar je collega’s in het hotel. Zo ontstaat er een positieve sfeer 
waar iedereen in het hotel energie van krijgt!  
   

Arbeidsvoorwaarden. 
Voor de vacature van Assistent sommelier bieden we uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden: 

- een prima salaris 
- de mogelijkheid tot een vast contract 
- mogelijkheden om je verder te ontwikkelen d.m.v. cursussen 
- met korting eten bij restaurants aangesloten bij Alliance Gastronomique 
- eventuele reiskostenvergoeding 
- bedrijfsbezoeken en proeverijen 

 
Sollicitatieprocedure. 
Streef jij altijd naar het hoogste serviceniveau en zorg jij voor een unieke beleving voor de 
gasten? Ben jij daadkrachtig en wil je graag groeien in je carrière? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV via 
MAttema@lauswolt.nl 
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