Vlakbij Amsterdam ligt al eeuwen een magische plek aan het water: Rijksmuseum Muiderslot. Het best
bewaarde middeleeuwse kasteel van Nederland, omringd door unieke historische tuinen. Jaarlijks
genieten vele bezoekers uit binnen- en buitenland van het Muiderslot, een levendige plek waar
regelmatig wisselende activiteiten plaatsvinden.
STAGEPLAATS in de HORECA per 1 september 2022
In het museumcafé – waar we verse, heerlijke en eerlijke producten verkopen – is er de mogelijkheid voor
een stageplaats.
Het Muiderslot is een erkend leerbedrijf. Je krijgt een leermeester toegewezen die jou gaat begeleiden.
De leermeester leert je alles wat in het museumcafé nodig is. Ze leert je echt de kneepjes van het horeca
vak en breidt je kennis steeds verder uit. Je kan je leermeester werkelijk alles vragen. Afhankelijk van je
niveau en je persoonlijke leerdoelen gaat de leermeester met jou aan de slag. Er vinden regelmatig
evaluatiegesprekken plaats.
Wat ga








je doen?
Je bereidt de dag voor.
Je bereidt gerechten en dranken.
Je bedient de gasten.
Je zorgt voor het correct afrekenen van de bestelling.
Je houdt de voorraad bij.
Je zorgt voor hygiëne en voor een schoon werkgebied.
Je draagt bij aan een gastvrije sfeer.

Wat breng jij mee?
 Je werkt graag met mensen en hebt alle aandacht voor de gasten.
 Service en gastvrijheid zijn voor jou vanzelfsprekend.
 Je bent enthousiast en leergierig.
 Je bent een teamspeler.
 Je kunt je goed uitdrukken in het Nederlands en Engels, andere talen zijn een pré.
 Je herkent je in onze kernwaarden: stoer, open, eigenwijs en doen.
 Je volgt een MBO opleiding richting horeca.
Wat bieden we jou?
 Een team met leuke collega’s.
 Stagevergoeding van € 250,= bij 36 uur per week.
 Reiskosten van huis naar Muiden van € 0,19 per kilometer. Wanneer je in het bezit bent van een
studenten OV kaart dan kun je die natuurlijk gebruiken.
 Werktijden van 9.30 – 17.00 uur, door de week en in het weekend.
Van iedereen voor iedereen
Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de hedendaagse samenleving.
Het Muiderslot is immers een rijksmonument: van iedereen voor iedereen. Onze organisatie biedt ruimte
aan iedereen. Wij geloven in de kracht van diversiteit om samen betere resultaten te behalen voor ons
unieke kasteel. Talent is daarbij de basis, diversiteit de kracht. Breng naast je kwaliteiten, talenten en
motivatie gerust ook je leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte
welkom.
Is jouw belangstelling gewekt?
Stuur dan je cv en een korte motivatiebrief naar marion.hoekwater@muiderslot.nl, HR adviseur.
Wil je eerst meer informatie of heb je vragen? Dan kun je terecht bij Selina Sarapci, coördinator horeca,
selina.sarapci@muiderslot.nl Wie weet sluiten jouw wensen aan op onze behoeftes en kunnen we wat voor
elkaar betekenen.

