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STAGIAIR(E) PARTYMANAGER/WERKVOORBEREIDER 
  
Met jouw gedrevenheid en gastvrije manier van communiceren en werken zorg je ervoor dat elke gast zich 
welkom voelt. In de hectiek van de dag blijf jij helder en rustig en zorg je ervoor dat het de gasten aan niets 
ontbreekt. De gasten kunnen op jou rekenen. En je collega’s ook. 
 
Dit is de stagiair(e) die wij zoeken!  
 

Jouw werkdag 
Je werkt samen met je collega’s op verschillende bijzondere cateringlocaties in midden Nederland. Je voert alle 
voorkomende bedieningswerkzaamheden uit en verleent een optimale service aan de gast. Het doel van de 
stage is zelfstandig te kunnen functioneren binnen de afdeling, dus zelfstandig partijen draaien waarbij de 
voorbereiding van de partij en het leiding geven belangrijke onderdelen zijn. Daarnaast ondersteun je 
verschillende projecten aangaande planning en organisatie, je brengt processen in kaart en doet voorstellen om 
deze processen te verbeteren. Door het werken op verschillende locaties kun je alle facetten van het cateren 
zien en veel ervaring opdoen! Na afloop van de stage ben je een operationeel expert.   
 
Jouw kwaliteiten 
Dit vinden wij de belangrijkste kwaliteiten van onze nieuwe collega: 

 Je bent loyaal, weet van aanpakken en neemt graag initiatief. 

 Je hebt oog voor detail. 

 Je ontwikkelt jezelf graag, je bent ambitieus en probeert jezelf steeds te overtreffen. 

 Je werkt graag in een team en bent een liefhebber van het vak. 

 Je bent punctueel 

 Je plant en organiseert graag 

 Je bent flexibel 

 Je maakt je verschillende (computer) systemen snel eigen 

 

Jouw team 

Kenmerkend aan het team is het enthousiasme en de betrokkenheid bij de gast en bij elkaar! Samen zetten we 
alles op alles om onze gasten het beste te bieden. 

 

Wat wij vragen 
- Bij voorkeur heb je werkervaring in een restaurant of in de partycatering. 
- Gastvrijheid en gastgerichtheid zijn een must. 

 
Wat bieden wij 

- Ingangsdatum in overleg. 
- Stagevergoeding en indien van toepassing huisvestigingskosten- of reiskostenvergoeding.     
- Standplaats Utrecht. 

 
Ja, ik wil deze stageplaats 
Als jij jezelf in deze functie ziet werken, hoor ik graag waarom juist jij de geschikte kandidaat bent.  
Stuur jouw motivatie met CV naar personeelszaken@vineyardcatering.nl 
Vragen? Neem contact op met Marike Dölle op nummer 030 – 303 55 76   
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