
 
 
 
 
 
De blooming groep bestaat naast een prachtig hotel gelegen in de duinen van Bergen uit landgoed Het Hof, 
eveneens gevestigd te Bergen en een strandpaviljoen blooming beach te Bergen aan Zee. blooming biedt luxe 
en inspirerende ontmoetings- en belevingsplekken met verblijf, gastronomie en natuur als aandacht- en 
uitgangspunten. 
 
Ons bedrijf wordt zowel door zakelijke als door leisure gasten bezocht (50/50 voor hotel), waarbij wij de 
zakelijke markt graag de voordelen laten zien van een gecombineerd aanbod (vergaderen op het Hof, dineren 
op het strand en verblijven in het hotel). 
 
Graag ontmoeten we leuke mensen die graag willen werken als allround gastheer/gastvrouw voor de 
bediening in het restaurant van het Hotel. Je zult met name worden ingezet bij diner in het restaurant of 
evenementen in het hotel of op landgoed het Hof. Je werkt in bijbehorende shifts. 
 
Na het zomerseizoen zal je ook betrokken zijn bij de bediening van de zakelijke partijen die wij ontvangen in 
het Hotel en op conferentielandgoed Het Hof. Dan gaat het vaak om assistentie bij lunch of diner. 
 
Kortom veel variatie in een prachtige omgeving! We bieden bepaalde tijd contracten aan voor parttime en 
fulltime medewerkers (vanaf 24 uur). 
 
Functie eisen Gastheer/vrouw voor onze bediening vacature:  
Dienstverlening in het algemeen en het reageren op de verwachtingen en wensen van de gast in het bijzonder. 
De medewerker bediening is primair verantwoordelijk voor het serveren van dranken en gerechten en 
tevreden stellen van de gast. 
 
F&B Medewerkers bij het Hotel en Het Hof worden ingezet op het opnemen van bestellingen, uitserveren en 
bereiden van gerechten aan tafel.  Zakelijke lunches vinden vaak plaats in de vorm van een buffet, dan komen er 
ook meer opruimwerkzaamheden om de hoek kijken. Overige eisen: 

• Minimaal MBO niveau 3 
• Communicatief vaardig en flexibel in inzet 
• Ervaring in bediening is nodig  
• Kennis van Engels en Duits (mondeling) is zeer welkom 
• Woonachtig in omgeving Bergen/Alkmaar 


