
 

 

Gezocht nieuwe collega’s! 
 

Na onze turbulente start in de coronatijd zijn we nu door de enorme drukte op het punt gekomen dat we er 
graag wat collega’s bij zouden willen hebben :) 

 
We zijn een jong dynamisch bedrijf met een niet standaard Horecaconcept. We hebben nog meerdere 

uitdagingen voor de boeg en willen in kwaliteitsniveau graag nog wat slagen maken. 
 

Wij bieden een goed salaris (met uitstekende fooi). Wil jij doorleren naast je werk dan denken wij daarin mee. 
Wij zijn doordeweeks veel open en je hoeft niet standaard iedere weekenddag te werken. 

 
Kun je je vinden in het bovenstaande kijk dan of 1 van de onderstaande vacatures bij je past! 

 
 

(Assistent) Bedrijfsleider 
 

Je hebt ervaring in de horeca, kan een jong en dynamisch team aansturen en vindt het leuk om mee te 
denken en te werken aan ons snel groeiende bedrijf. Je bent 24 tot 38 uur per week beschikbaar. Zijn passie, 
positiviteit en kwaliteit zijn eigenschappen die je kenmerken? Dan zoeken wij jou! 
 

¿Hablas español? Dat is mooi meegenomen! Net als jouw wijnkennis, ervaring als barista, diploma 
sociale Hygiëne en BHV. Allemaal een pre! 
 

 

Zelfstandig werkend kok of Sous Chef 
 

Je hebt ervaring opgedaan in (meerdere) de keuken(s) en koken is je passie. Je wil graag de Spaanse 
keuken leren kennen en meehelpen deze naar een nog hoger niveau te brengen. Je bent 24 – 38 uur per week 
beschikbaar. Zijn hoge werkstandaarden, stressbestendigheid en passie eigenschappen die je kenmerken? Dan 
zoeken wij jou! 
 
 Kennis van de Spaanse keuken, Sociale Hygiëne en BHV. Allemaal een pre!  

 
Medewerker Bediening 

 
Je hebt ervaring in de Horeca, wil onderdeel worden van een jong, positief team dat streeft naar 

kwaliteit. Je bent 1 tot 4 keer per week beschikbaar. Zijn teamspirit, hard werken en dienbaarheid 
eigenschappen die je kenmerken? Dan zoeken wij jou! 

 
Heb je affiniteit met Spanje, ¿Hablas español?, BHV. Allemaal een pre! 
 
 

Word	jij	onderdeel	van	ons	team?	Wij	hopen	van	wel! 
Stuur	je	CV	naar	info@casa-valencia.nl,	bel	met	024-8452673	,	of	app:	06-26768141 

Je	kunt	natuurlijk	ook	gewoon	even	binnen	lopen! 
Hasta	Pronto! 

 
 
 


