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Den Haag

Kom werkervaring opdoen in onze nieuwe lunchroom!
Lijkt het jou leuk om werkervaring op te doen in de horeca? Iedere werkdag leuke mensen te
ontmoeten en vaardigheden te leren waar je je leven lang profijt van hebt? Kom dan eens kijken of het
TheeLokaal iets voor je is!
Bij het TheeLokaal kun je ontdekken waar je talenten liggen. We kijken samen met jou wat goed bij je
past en hoe je je verder kunt ontwikkelen. Je wordt begeleid op de werkvloer en bent onderdeel van
een gezellig tea(m). We helpen je graag op weg om een beroepsgerichte horecaopleiding te gaan
volgen als je wilt, zodat je een toekomst kunt opbouwen
.
Thee nemen we erg serieus. Zo hebben we samen met een echte theesommelier een theesmaak
ontwikkeld waarin je de Haagse duinen proeft! Ook jij kunt ons helpen innoveren als dat bij je past.
Maar ook als je liever gewoon goede thee en koffie wil leren zetten of lekkere broodjes wil serveren
kun je bij ons terecht. Of als je passie ligt bij het werken met mensen. Tussen de gevarieerde
werkzaamheden in het TheeLokaal vind je vast iets dat bij je past.
Wie zoeken wij?
Als een reguliere baan voor jou (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, kun je in onze sociale
onderneming een stap in de goede richting zetten. We zoeken gemotiveerde
die samen met
ons willen werken bij het TheeLokaal en op die manier bijdragen aan hun eigen ontwikkeling.
Wil jij ook aan de slag bij TheeLokaal, en ervaring opdoen in de horeca en detailhandel? En ben je
benieuwd naar de mogelijkheden?
Het Afsprakenbureau van Schroeder vertelt je hier graag meer over! Zij kunnen jou (en eventueel je
begeleider) uitgebreid informeren en adviseren. Voor een afspraak kun je bellen naar 070 33 00 222.
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