Verscholen in de prachtige bossen van Beetsterzwaag ligt het best bewaarde geheim van
Friesland: vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt. In een adembenemende omgeving zorgen onze
medewerkers ervoor dat het onze gasten geen moment aan iets ontbreekt. Het hotel beschikt
over de faciliteiten die je mag verwachten van een vijfsterrenhotel. Bij landgoed Lauswolt geloven we in ware luxe…en die krijgt vorm door onze mensen. We hebben maar één doel: de
gasten de meest unieke en onvergetelijke ervaring bieden.
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.
Als aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een ervaren, gedreven en enthousiaste

Maître d’hôtel
Functieprofiel.
Als maître d’hôtel ben jij het aanspreekpunt voor gasten en het bedieningsteam. Je organiseert en coördineert de medewerkers in de bediening en staat garant voor een warm onthaal
en onberispelijke service. Je bent een bevlogen gastheer of gastvrouw en weet dit ook over te
brengen naar de rest van het team. Als onderdeel van het management team denk je mee met
de strategie en ontwikkeling van Lauswolt.
Verder:
- heb je een relevante opleiding op MBO of HBO niveau afgerond en voldoende kennis op
het gebied van wijn en eten
- heb je minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
- heb je een grote passie voor de luxe hotellerie
- weet je rust en overzicht uit te stralen in een soms hectische omgeving
- ben je spontaan en representatief
Wat bieden wij jou.
Wij bieden een unieke functie in het noorden van Nederland, een dynamische werkplek 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 gaat graag een langdurige relatie met je aan.
Arbeidsvoorwaarden.
Voor de vacature van maître d’hôtel bieden we uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden:
-

een marktconform salaris
de mogelijkheid tot een vast contract
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen d.m.v. cursussen
met een korting eten bij restaurants van Alliance
reiskostenvergoeding

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!
Stuur jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV via ERingnalda@lauswolt.nl

