
Werken bij ’t Noorden 

Afwas Medewerker 

Over ’t Noorden: 

Heb je wel eens bij ons op het terras gezeten, gegeten of een gezellig feestje gehad? Heb je onze 

gezellige en vrolijke collega’s toen ook gezien? Lijkt het jou nou leuk om onderdeel van Het Noorden 

team te zijn? 

Het Noorden van Aalten 

Het Noorden is een veelzijdig horecabedrijf in Aalten dat onder anderen bestaat uit een familie 

restaurant, een groot terras en gezellige Huiskamers waar gasten hun feest kunnen geven. Gasten 

kunnen hier genieten van een koffie, lunch, 3 gangen diner en van de mooiste buffetten tijdens een 

feest. Met ongeveer 60 collega’s zorgen we voor een optimale beleving voor onze gasten waar 

kwaliteit en gastvrijheid voorop staat.  

Bij Het Noorden van Aalten hebben we de beste mensen klaarstaan om jou alle facetten van het 

horeca vak te leren. Dit is één van de redenen dat we uitgeroepen zijn tot Beste Leermeester van 

Horeca leerbedrijven in Nederland én tot het leukste Horeca Team van Nederland.  

Hoe tof is het om daar deel van uit te maken? 

Het Noorden heeft voor jou: 

• Een afwisselende werkdag 

• Een leuke baan met doorgroeimogelijkheden  

• Een gezellig team met leuke collega’s  

• Gezellige borrels en personeelsuitjes  

• Een heerlijke (warme) maaltijd op lange werkdagen 

Dit ga je doen 

Schoon servies, bestek en materiaal is essentieel voor een succesvol 

horecabedrijf. Bij het Noorden ben je onderdeel van het jonge energieke 

afwasteam en werk je met een geavanceerde machine. Je begint de dag 

met het sorteren van de afwas, daarna zet je de was aan en vervolgens is 

het tijd om een rondje te maken met de trein. Je loopt het terras op, 

verzamelt alle kinderen en zorgt dat de kinderen op een vrolijke en veilige manier twee mooie 

rondjes maken met de trein. Op de terug weg naar de afwaskeuken zie je gasten bij het ijsloket 

staan, die begroet je vriendelijk en maakt het ijsje naar hun wensen. Hierna ga je snel weer naar de 

afwas en zorgt ervoor dat de gasten schoon servies en bestek op tafel hebben liggen. Je bent 

energiek en hebt een aanstekelijk enthousiasme. Heb je de juiste instelling? De rest kunnen we je 

leren! 

Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? Stuur dan even een mail naar 

nita@hetnoorden.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op! 

mailto:nita@hetnoorden.nl

