
Vacature Afwasser (fulltime+parttime) 
 

Restaurant Céline – Fort Jutphaas Nieuwegein 
 
 

 
 
 
Wij gaan onze droom waarmaken en starten samen een restaurant in het voormalige 
Fort Jutphaas in Nieuwegein.  
 
Wie zijn wij? 8 jaar geleden hebben wij elkaar ontmoet bij De Librije en sindsdien 
zijn wij samen en hebben we bij mooie zaken mogen werken. Stephanie Wennekes 
is gastvrouw en sommelier en Martijn Stoker is de Chef. Wij willen een concept 
neerzetten dat ons idee van een perfecte lunch of diner neerzet waarbij de volgende 
waarden centraal staan: 
 

‘Oog voor detail, Persoonlijkheid, Verfijnd, Goddelijk en Eigenwijs’ 
 
Wie zoeken wij?  
Wij zijn op zoek naar een afwasser voor ons restaurant. Zonder afwasser zijn er 
geen schone borden, glazen en bestek om onze gasten te laten genieten van 
gerechten en wijn. Heb jij zin om een onmisbare factor in ons restaurant te zijn? 
Houd je van hard werken in een gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar JOU!  
Dit kan een bijbaan zijn naast je school of studie of fulltime.  
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Wanneer je bij ons werkzaam bent zullen wij je veel vrijheid en verantwoordelijkheid 
geven en er is veel ruimte voor groei. De meeste afwassers belanden uiteindelijk 
achter de kachel! Wij vinden het belangrijk dat ons team plezier heeft in zijn werk en 
het team op elkaar is afgesteld. Wij geloven erin dat dit ervoor zorgt dat je hard kunt 
werken en energie uit je werk haalt!  

- Een gezellig team met een flinke bak humor 
- Unieke werkplek in een Fort  
- Een nieuw startend concept met veel groeimogelijkheden 
- Aaneengesloten vakantie weken in de zomer en na de kerst + extra flexibele 

dagen 
- Een goed salaris, betrokkenheid en het beste met jou voor! 

 
Wanneer? Wij gaan de eerste week van juni 2019 open 
 
Wij kunnen niet wachten tot we officieel opengaan en het lijkt ons leuk om kennis met 
jou te maken. Mail je motivatie en C.V. naar restaurantceline@gmail.com of bel op 
06-13783200 
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