
 
 
Tappunt Speciaalbier-eetcafé - Medewerker Bediening 
In hartje ’s-Hertogenbosch, op een steenworp afstand van de Markt, zit Tappunt! 
Dé favoriete borrelplek van Den Bosch. Onze zaak, gerund door twee broers, heeft het fijnste terras 
van Den Bosch en bij ons draait het allemaal om good food, good vibes, drinks & friends.  
Bij deze borrel hotspot vind je de lekkerste bieren met bijpassende gerechten. Hier vier je elke dag 
alsof je het weekend ingaat. Lunch, borrel, diner? Alles kan! Het is de perfecte plek om te ontsnappen 
aan de dagelijkse sleur en te omarmen wat er écht toe doet: gezelligheid. 
De horeca mag binnenkort eindelijk weer gaan draaien, daarom zijn wij op zoek naar een echte 
gezellige en enthousiaste: 
 
Medewerker Bediening 
Je bent als medewerker bediening het gezicht van Tappunt, waar gastvrijheid, kwaliteit en beleving op 
nummer 1 staat. Samen met zo’n 6 tot 12 collega’s per dienst draai je volledig mee in de dagelijkse 
werkzaamheden van onze drukbezochte food-bar. Als medewerker bediening bij Tappunt ben je te 
vinden achter de bar, bij de ingang om onze gasten welkom te heten of regel jij dat onze gasten hun 
heerlijke gerechten en bieren op tafel krijgen. Ook zorg je voor een gezellige sfeer en keer op keer een 
geslaagde avond. Bij Tappunt werken we vooral met elkaar! Je werkt hard en probeert elkaar zoveel 
mogelijk te helpen waar dat nodig is, zowel in de keuken als in de bediening. 
 
Ben jij onze nieuwe Medewerker Bediening? 

• Minimaal 1 jaar ervaring als medewerker bediening in een dynamisch horecabedrijf 
• Je hebt bij voorkeur algemene bierkennis en wilt hierin doorgroeien 
• Je bent servicegericht en zet onze gast op nummer 1 
• Je vindt het geen probleem om overdag, ’s avonds en in het weekend te werken 
• Je bent parttime of fulltime beschikbaar 
• Naast een praktische, actieve en doelgerichte instelling ben je tevens een toegankelijke 

persoonlijkheid met enthousiasme, lef en oog voor detail 
• Je bezit goede communicatieve vaardigheden, je bent gericht op samenwerken, hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en bent stressbestendig 
 
Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende functie binnen onze bedrijven. Wij zijn een horecaonderneming met twee 
bedrijven, dus doorgroeimogelijkheden zijn absoluut aanwezig! 

• Een marktconform salaris afhankelijk van werkervaring met goede secundaire voorwaarden. 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is een MUST. Wij maken vooraf een persoonlijk 

groeiplan binnen je aangegeven kaders. Je bent tenslotte nooit uitgeleerd. 
• Wij vinden je privéleven ook belangrijk, daarom worden roosters vier weken van tevoren 

gepubliceerd en werken wij volgens de meest nieuwe digitale vormen voor optimalisatie en 
structuur. 
 

En nu? 
Ben jij ook enthousiast over werken bij ons? Dan ontvangen wij graag jouw cv én motivatie. Zodra 
wij jouw sollicitatie binnen hebben, zal Marjolein snel contact opnemen. 


