HORECA.
Voor iedereen met passie voor gastvrijheid

KELSEY, MILAN
EN AYLA OVER
WERKEN IN DE
HORECA
'Ik voel mij goed
als ik mijn werk
doe'

KHN WERK
Echt iets voor jou

Passie voor gastvrijheid? Dan is de horeca
hard op zoek naar jou!
Horeca is nog véél meer dan alleen Ho
Hotels, Re
Restaurants en Ca
Cafés. Ook ijssalons,
lunchrooms, koffietentjes, festivals, clubs én discotheken horen bij de mooiste branche van Nederland. Eigenlijk overal waar mensen uitgaan, vind je horeca! Daar wil jij
toch bij zijn?

Tien redenen waarom werken in de horeca zo leuk is!

Je hebt héél veel contact met mensen
Het is nooit saai: geen dag is hetzelfde
Jij zorgt ervoor dat mensen een leuke dag of avond hebben
Horecaervaring staat goed op je cv
Baangarantie: in de horeca zoeken ze altijd goede mensen
Baangarantie
Er is altijd lekker eten en drinken om je heen
Veel gezellige momenten onder werktijd
In de horeca maak je vrienden voor het leven
’s Avonds werken? Overdag heb je tijd voor andere dingen
Bij mooi weer ben je veel buiten op het terras. Met de zon op je
gezicht!

Past de horeca bij jou?
Pssst... Ben jij:
•
Een sociaal dier en écht mensen-mens?
•
Geïnteresseerd in eten en drinken
•
Georganiseerd en nauwkeurig
•
Een teamspeler
•
Stressbestendig
•
Creatief
•
Servicegericht
•
Snel van begrip
•
Spontaan
Dan is de horeca is op zoek naar JOU!

KELSEY:
"Wat ik zo leuk vind aan de horeca is het werken met mensen, het
organiseren en het werken met collega's. Ik voel me gewoon goed als ik mijn werk doe
en ga daarom met veel plezier naar mijn werk."

MILAN:
"Ik heb voor een horeca opleiding (BBL-vorm) gekozen omdat ik al meerdere jaren
werkzaam was in de horeca. Door deze BBL opleiding heb ik de mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen. Het leuke aan werken in de horeca? Er voor zorgen dat jouw gasten
de beste ervaring krijgen. En als je dat voor elkaar kan krijgen, samen met je collega's,
is dat erg leuk!"

AYLA:
"Ik volg een BBL horecaopleiding omdat ik zelf veel moeite heb met 5 dagen per week
de hele dag op school zitten. Ik wil graag bezig zijn want zo leer ik het meest. In beweging zijn, bezig zijn en mensen een leuke avond bezorgen vind ik het leukste. Ook het
onverwachte vind ik erg leuk, iedere avond is anders en je weet nooit wat je kunt verwachten."

		

Hoe staat het met jouw kansen in de horeca?

De horeca is een van de hardst getroffen sectoren door de coronacrisis. Dat zorgt tijdelijk voor minder werk, maar op moment dat de deuren van de horeca weer open gaan,
zijn er weer volop banen en mogelijkheden. We weten uit voorgaande jaren dat de
horeca de snelst groeiende sector is en groei betekent goede kansen op werk. Ook als
je in de horeca werkt zijn er mogelijkheden om te blijven leren en daarmee je kennis te
verbreden. Er is een groot aanbod van branchegerichte trainingen en cursussen, zoals
een bier- of koffietraining.

		
Nieuwsgierig geworden? En wil je meer weten over leren
		
en werken in de horeca?
Ga naar:
khn.nl
horeca.nl
svh.nl
passie.horeca.nl
kiesmbo.nl

KHN geeft de
horeca power!

Koninklijke Horeca Nederland
Postbus 566
3440 AN Woerden
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
T 0348 48 94 89
E info@khn.nl
www.khn.nl
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