
medewerker horeca parttime 
2-3 dagen | 10-20 uur p/w | vanaf 15 november

Functie profiel 
Je bent gewend om met gasten en/of mensen 
te werken en hebt daar zichtbaar plezier in. 
Gasten voelen zich welkom en gezien bij jou.  
Als parttime medewerker ben je een vast 
gezicht van Sync Ok en mede verantwoordelijk 
voor het creëren van een unieke beleving. 
* Je ontvangt de gasten en zorgt voor een 

ontspannen verblijf 
* Je wordt ingezet als gastvrouw, bediening en 

in de keuken (koken/bakken) 
* Je wordt minimaal 1 weekenddag en 1 

weekdag ingezet, maar kan invallen waar 
nodig. 

Je hebt affiniteit met het concept van Sync Ok. 
Hieronder lees je wat dat is in een notendop. 
Via www.sync-ok.nl vind je meer info.  

Basisuren: 10-20 per week | 2-3 dagen

Functie eisen 
Idealiter heb je ervaring in de horeca als 
gastvrouw. 
Bij Sync Ok hechten we veel waarde aan 
persoonseigenschappen. We zijn op zoek naar 
iemand die: 
* Verbinding zoekt en integer is 
* Bewust leeft 
* De drive heeft om iets te bereiken en hard kan 

werken 
* Commitment toont en verantwoordelijk is 
* Betrokken is bij de groei en ontwikkeling van 

Sync Ok en actief met nieuwe ideeën komt 

Contact 
Ben jij de persoon die we zoeken of wil je dat 
worden? Neem contact op via: 

info@sync-ok.nl  
0570 44 27 48 

De gesprekken zijn in de laatste week van oktober

Sync Ok is een duurzaam bakery café in de binnenstad van Deventer met het motto: Connect over a cup. 
We willen dat gasten bij ons onthaasten en duurzaam met zichzelf en hun omgeving bezig zijn. Daar 
helpen wij in door allergeenvrij en plantaardig ontbijt, lunch, gebak en borrel aan te bieden. Sync Ok is 
een wifi-, telefoon- en laptop vrije zone om zonder afleiding in het moment te zijn. Met volle aandacht 
genieten en onthaasten.
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