Ben je toe aan een nieuwe uitdaging/functie/omgeving? MJ gaat een hele toffe hotspot worden.
Niet alleen voor onze gasten, maar zeker ook voor het MJ team.
INTERIEUR MEDEWERKER
Gasten van MJ café hebben het niet door dat het de vorige avond heel druk is geweest, want jij zorgt
ervoor dat alles weer spik en span is. Tevens zorg je ervoor dat alle planten water en goede zorg
krijgen.
WAT KAN JIJ VERWACHTEN
• Inspirerende werkomgeving.
• Borrels voor het team en een dik personeelsfeest.
• Neem deel aan de teamleden festival/concert tickets verloting. Bij winst krijg je de tickets en
een betaalde vrije dag!
• Personeelskorting als je bij MJ komt lunchen, dineren of borrelen.
• MJ is gesloten op kerstavond (vanaf 18.00 uur), eerste kerstdag en 31 december (vanaf 18.00
uur). Dus dan ben je altijd vrij!
• Na 1 jaar dienstverband krijg je van ons MJ air max nikes. Deze mag je dan zelf samenstellen
in de Nike ID app.
• Beloning bij meer passie en inzet.
• Persoonlijke trainingen en opleidingen.
• Ook niet onbelangrijk….een goed salaris (boven coa) wat aansluit bij jouw opleiding, ervaring
en skills.
OPLEIDING & SKILLS
• Je bent gedreven en wilt dat alles spik en span is.
• Gevoel voor alles wat groeit en bloeit.
• Je kan tussen 8 en 9 uur beginnen.
• Jij bent flexibel en stressbestendig.
• Jij ziet er altijd netjes en verzorgd uit.
• No-nonsense mentaliteit en instelling.
• Oog voor detail.
BELANGRIJKE TAKEN
• Schoonmaken van het restaurant en keuken.
• Banken en stoelen schoonhouden met stoom apparatuur.
• Ondersteunen van jouw collega’s.
• Terras netjes maken en klaarzetten voor onze gasten.
• Verzorgen van alle planten in MJ café.
• Voorraad beheer van alle schoonmaak producten
• Adequate opslag van schoonmaak producten.
• Controleren op naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, hygiëne en
werkmethodes binnen onze huisstijl.

