
 

 

Hoeve Ravenstein 

Ravensteinselaan 3 

3744 LM Baarn 

Tel: 035-666 83 84  

www.hoeveravenstein.nl 

info@hoeveravenstein.nl 

 
 
 
 
 
 
Afdeling:   Boerderijterras 
Functie:    Medewerk(st)er Boerderijterras zaterdag hulp 
Periode:   Vanaf heden 
Leidinggevende:   Saskia Tupker 
 

Wij zijn op zoek naar een pro-active terrasmedewerker voor het terras van Hoeve Ravenstein. 

De medewerker helpt bij alle horeca werkzaamheden zoals verkoop van producten, broodjes 

maken, vaat opruimen en het opstarten en schoonmaken van de horeca locatie. De 

medewerker is tevens gericht op een zo goed mogelijke beleving van de klant. 

Klantvriendelijkheid, accuraatheid en productiviteit zijn hierbij erg van belang.   

 

Verantwoordelijkheden: 
 Het terras kunnen openen en afsluiten 
 Alle  ondersteunende werkzaamheden die nodig zijn om het terras goed te laten functioneren 
 Verkopen van biologische-, glutenvrije- en streekproducten op het boerderijterras 
 De klant met een tevreden gevoel ontvangen en naar huis laten gaan 
 Bij slecht weer ondersteuning bieden aan de Boerderijwinkel bijvoorbeeld door het vullen van 

schappen of andere ondersteunende activiteiten 
 

Profiel: 
 Ervaring met het werken op een terras of een gedreven motivitatie om dit te gaan leren  

 Klantvriendelijk 

 Flexibel 

 Beschikbaar op zaterdag en mogelijk op vrijdag middag 

 Kan zelfstandig werken en is stress bestendig 

 Is enthousiast en kan goed functioneren binnen een team 

 Is resultaat gericht 

 Kan op een prettige manier communiceren met de gasten en collega’s 

 Woont in de omgeving van Baarn 

 Mogelijkheid om op zondag of tijdens avonden te werken 

Beschikbaarheid: 
 Beschikbaar zaterdag vanaf 09.00 uur tot en met 18.00 uur 

Mogelijke uitbreiding naar vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur tot 17.30 uur, de eerste zondag van 

de maand en tijdens vakanties. 

Ben je alleen beschikbaar op zaterdag? Dan is jouw sollicitatie ook welkom! 

Voordelen: 
 Werken op een bijzondere locatie binnen en enthousiast en gedreven team  

 Eigen inbreng en ideeen zijn altijd welkom 

 Mogelijkheid tot ontwikkeling naar andere bedrijfs activiteiten 

 

Stuur om te reageren op deze vacature een motivatiebrief en CV naar: 
 

Hoeve Ravenstein 

Saskia Tupker  

Ravensteinse laan 3 

3744 ML 

info@hoeveravenstein 

Tel: 035-666 83 84 
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