
Werk je graag in de horeca en in een leuk en gezellig team?  

Wij zoeken medewerkers voor in de bediening 
 
Wie wij zijn 
Wij zijn Stichting Exploitatie de Til Groep (ETG), of beter bekend als: De Til Groep. Al jarenlang zijn wij 
commercieel exploitant van horeca- en sociaal-maatschappelijk vastgoed in de Alblasserwaard. Dit 
doen wij succesvol in 11 vestigingen.  
 
Bruiloften, verenigingsactiviteiten, verjaardagen en zakelijke bijeenkomsten maken wij met veel 
passie en plezier tot een succes. De wensen van onze klanten zijn altijd het uitgangspunt van waaruit 
we werken. Alles met één doel: tevreden gasten. Daar doen we het voor. 
 
Wie wij zoeken 
Wij zijn op zoek naar mensen die zich bij ons gezellige team willen aansluiten om ’s avonds en in het 
weekend aan de slag te gaan in de bediening. Je bent iemand met een handen-uit-de-mouwen 
mentaliteit met een ruime beschikbaarheid. Deze functie is ideaal voor scholieren/studenten/part-
timers die graag ’s avonds en in het weekend aan de slag willen in een feestelijke omgeving. 
 
Wat jouw werkzaamheden zijn 
Tijdens feesten, partijen en zakelijke evenementen serveer je de hapjes en de drankjes. Ook 
barwerkzaamheden en eenvoudige keukenwerkzaamheden behoren tot de werkzaamheden. Je zet 
de zaal gereed voor de gasten en zorgt dat na afloop de locatie weer opgeruimd en schoongemaakt 
is. Je werkt in een leuk team voor één doel, namelijk tevreden gasten.  
 
Wat wij jou bieden 
We bieden een prettige en informele werksfeer en ruimte om jezelf binnen de organisatie te 
ontplooien. Hiernaast bieden we je een passend salaris met goede secundaire voorwaarden zoals vrij 
op zon- en de meeste feestdagen.  
 
Ben je enthousiast geraakt? Solliciteer dan direct door je CV + motivatie op te sturen naar email 
info@tilgroep.nl Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Janny 
Wingelaar, bedrijfsleider, tel. 0184-651554. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet. 
 
Wil je meer weten over de Til Groep, kijk dan op www.tilgroep.nl  
 
Stichting Exploitatie De Til Groep 
Breestraat 1 
3381 BS Giessenburg 
Tel. 0184-651554 (ook via WhatsApp) 
www.tilgroep.nl | info@tilgroep.nl  
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