
 

Captains Lounge (16+) 
Bediening - Keuken – Afwas 

 
Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging of naar een bijbaantje om je vrije tijd mee op te vullen? 
Dan zijn wij opzoek naar jou! Wij zijn namelijk bezig met het realiseren van de ‘’Captains Lounge’’ op 
onze haven in Drachten. De Captains Lounge zal dienen als horecagelegenheid, waar passanten, onze 
chartergasten en ligplaatshouders kunnen genieten van een hapje en een drankje.  
 
Hiervoor zijn wij opzoek naar mensen voor in de bediening, afwas en in de keuken. Ervaring in de 
horeca is bij ons geen vereiste en wij werken dan ook onder het motto: iedereen kan het leren! Wij 
verwachten op donderdag t/m maandag de meeste drukte omdat we op deze dagen de meeste 
gasten op onze haven verwelkomen. Yachcharter de Drait is een internationaal bedrijf en heeft naast 
Nederlanders ook te maken met Duits en Engelstalige gasten. 
 
Bediening 
Als bedieningsmedewerker maak jij de eerste indruk en ben jij de contactpersoon met de gasten. 
Bestellingen opnemen en klaarmaken en aan tafel bedienen zijn jouw hoofdtaken. Jij haalt je 
werkplezier uit het blij maken van gasten en je bent bereid om net even dat stapje extra te zetten om 
ervoor te zorgen dat de gasten het helemaal naar de zin hebben bij de Captains Lounge.  
 
Afwas 
Ben jij 16 jaar of ouder en wil je graag kennismaken met de horecawereld? Dan is dit de perfecte 
kans om een centje bij te verdienen. Als medewerker in de afwas zorg jij ervoor dat de afwas schoon 
en op orde is. Als het druk is, kun je zo nu en dan ook even meehelpen met het wegbrengen van eten 
en met het uitruimen van de tafels. Op deze manier kom je ook echt in contact met de gasten en 
ervaar je hoe het is om te werken in de horeca. 
 
Keuken 
Lijkt het je leuk om jezelf te ontwikkelen als een echte kok? Grijp dan nu je kans! In de Captains 
Lounge zullen we beginnen met een kleine kaart met lunchgerechten en verschillende borrelsnacks. 
Om dit te kunnen serveren, hebben we natuurlijk wel jouw hulp nodig om dit voor onze gasten klaar 
te kunnen maken! Voorbereiding is key en jij zorgt er mede voor dat gedurende de dag alles soepel 
verloopt in de keuken.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je bent enthousiast en sociaal 

• Je bent gastgericht en je doet je best om alle gasten tevreden te stellen 

• Je bent stressbestendig 

• Voorkeur voor beheersing van Duits of Engels naast de Nederlandse taal 

• Flexibele instelling, geen 9-17 mentaliteit, ook in de weekenden beschikbaar 
 
Wat bieden wij jou: 

• Een baan in een jong, gezellig en nieuw team 

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en ontdekken 

• Een marktconform salaris 

• Een flexibel werkrooster, op basis van 0-uren 
 
Heb je verder nog vragen? Stuur gerust een mail naar info@dedrait.com of bel ons op 0512 513 276. 
Ben jij enthousiast geworden om in de Captains lounge aan de slag te gaan? Stuur dan nu jouw 
Motivatie en CV naar info@dedrait.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! 
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