
Vacature allround horecamedewerker 

Flexibele werktijden, afwisselend werk, kei leuke collega’s en ook nog voldoende tijd om 
leuke dingen te doen!  
Dat is het voordeel van werken bij Beyond waar je in een jong team terecht komt en waar de 
(hoofd)focus ligt op de ochtenden & middagen in plaats van de avonden.  
 
Nog altijd aan het lezen en benieuwd wie wij zijn, nou komt die… 
Beyond is gevestigd in het centrum van Nuenen waar we onze gasten een breed assortiment 
van ontbijt, lunch, patisserie, borrel & arrangementen aanbieden. Met ons team zijn we 
enkele jaren geleden twee disciplines onder een dak gestart, ons lunchcafé & onze patisserie. 
In Nuenen proberen we de gasten kennis te laten maken met wat eigentijdse & stadse 
gerechten zoals yoghurt- & pokebowls, vegetarische- & vegangerechten maar ook gewoon 
een kei lekkere burger van goede kwaliteit. 

We zoeken dus iemand die ons kan helpen in de verschillende onderdelen van ons bedrijf 
waardoor geen werkdag hetzelfde is. Verder ontvang je natuurlijk een goed salaris wat past 
bij je werk ervaring, kennis en kunde maar bieden we bovenal de kans om mee te groeien met 
de organisatie. Daarbij ontvang je leuke extra's zoals gezellige borrels met het team en heb je 
ruimte om jezelf op diverse gebieden te ontwikkelen. 

Benodigde eigenschappen 
Je hebt al enige ervaring in de horeca (keuken en/of bediening) 
Je bent leergierig en wil  je kennis uitbreiden 
Je bent stress bestendig, collegiaal, flexibel, enthousiast en je hebt een passie voor het horeca 
vak. 
Goede sociale- en communicatieve vaardigheden 
Goed kunnen werken in team verband 

Bij ons krijg je 
Parttime of fulltime dienstverband (in overleg)  
Salaris op basis van je ervaring & leeftijd 
Afwisselend en uitdagend werk 
Werk uren zijn grotendeels overdag 
Gezellige en familiaire werk omgeving 

Voel jij je aangesproken stuur dan een mail met je motivatie en CV naar 
info@beyondnuenen.nl


