
 

 

ALLROUND F&B MEDEWERKER (M/V)  

Parttime 

In het kort:  

IBIS Tilburg is onderdeel van de wereldwijd opererende hotelketen Accor Hotels. Het 

veelzijdige hotel aan de rand van de stad biedt elke gast optimaal comfort voor een scherpe 

prijs. IBIS Tilburg telt 80 complete kamers, een restaurant en hotelbar en vier 

vergaderruimtes voor grote en kleine gezelschappen. Gasten kunnen in het gemoedelijke 

restaurant terecht voor ontbijt, lunch, borrel en diner. 

 

Mercure hotel Tilburg centrum biedt onderdak aan diverse horecaconcepten. Grand café 

Puur bevindt zich op de begane grond en staat voor Puur genieten op elk moment van de 

dag. Een vers ontbijt op zaterdagochtend bij een bezoek aan de bruisende binnenstad, of 

juist een snelle maaltijd voordat de film begint. Ook voor een spontane borrel met goede wijn 

en goede vrienden of een high tea op zondagmiddag is Grand café Puur de juiste plek.  

 

Restaurant Taste! bevindt zich in het souterrain van Mercure hotel Tilburg. Eten bij 

Restaurant Taste! is een belevenis: in een intieme en ontspannen omgeving worden de 

gasten verwend met culinaire gastvrijheid. Wijn en spijs zijn altijd perfect op elkaar 

afgestemd voor een optimale smaakbeleving. Aan tafel komt dit alles samen: mooie 

gerechten, verrassende wijnen en aandacht voor iedere gast.  

 

CitySauna bevindt zich onder Mercure hotel Tilburg. Gasten hebben er alle ruimte om 

volledig tot rust te komen en te genieten van een volledig verzorgde wellness-ervaring. De 

kleinschalige, maar ook zeer complete thermen in het centrum van de stad biedt complete 

sauna- en spafaciliteiten voor een ontspannen dag of avond.  

 

Wat ga je doen?  

Als allround F&B medewerker kun je ingezet worden bij zowel hotel IBIS, hotel Mercure, 

grand café Puur, restaurant Taste als CitySauna Tilburg. Je bent een flexibel ‘manusje van 

alles’ die houdt van afwisseling. Jouw kennis over en passie voor eten en drinken deel je op 

een spontane en ongedwongen manier met onze gasten die komen ontbijten, lunchen of 

dineren. Je schenkt op tijd de glazen bij, helpt gasten bij het samenstellen van hun high tea 



 

 

of laat ze proeven van pure ingrediënten op de borrelplank. Kortom, jij zorgt ervoor dat onze 

gasten niets te kort komen.  

 

Jij: 

 krijgt energie van het werken met gasten en vindt het fijn ze in de watten te leggen; 

 houdt van afwisseling in je werk en bent flexibel inzetbaar; 

 hebt een vlotte babbel en maakt gemakkelijk contact met gasten; 

 bent een teamplayer die graag werkt in een gezellig team; 

 toont initiatief en kunt goed omgaan met drukte en onvoorziene situaties; 

 hebt geen moeite met onregelmatige werktijden, werken in weekenden en op 

feestdagen. 

 
 
Wat bieden we?  

 Een afwisselende en uitdagende functie met een goed salaris; 

 Per uur verdien je het volgende: €6,00 bij 16 jaar, €7,00 bij 17 jaar, €8,00 bij 18 jaar, 

€9,00 bij 19 jaar, €10,00 bij 20 jaar en €11,89 bij 21 jaar of ouder; 

 Een hecht, gezellig en jong team collega’s binnen een dynamische organisatie en een 

geheel nieuw horecaconcept; 

 Ruime opleidingsmogelijkheden en kansen om jouw talent verder uit te diepen zodat 

onze gasten nog meer kunnen genieten; 

 Korting op slapen, eten en drinken in onze Accor Hotels wereldwijd en gratis 

parkeergelegenheid in Parkeergarage Heuvelpoort. 

 

Solliciteer!  

Denk je: ‘Ja, ik ben de ideale man of vrouw voor deze toffe job!’? We horen graag van je! 

Neem voor meer informatie contact op met de receptie via 013-535 46 75 of mail je motivatie 

inclusief Curriculum Vitae aan personeelszaken@heuvelpoort.nl.  
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