
   
 

Sollicitatieformulier Tenura-groep Deventer 
 
De Tenura Groep: Hospitality in Deventer op de Brink 
Grandcafe Samen, Feestcafe De Tijd en De Heeren op de Brink, zijn onderdeel van de Tenura-groep in 
Deventer. Onze groep groeit ieder jaar en om deze groei te faciliteren zijn op zoek naar diverse 
medewerkers.  Wij zijn een ambitieuze horecagroep en gastvrijheid staat hoog in ons vaandel en dat doen 
we op een zeer onderscheidende wijze. We willen niet alleen de best mogelijke bediening en ervaring  
bieden, maar tevens een plek zijn waar de gasten zich thuis voelen en zich kunnen ontspannen komt.   
 
 
1. Wat is je voor- en achternaam? *      *Vereist 

 
<Jouw antwoord> ………………………………………………………………….. 
 
2. Hoe oud ben je (geboortedatum en –plaats)? * 

 
……………………………………………………………………………………….. 
3. Op welk telefoonnummer ben je bereikbaar? * 

 
……………………………………………………………………………………….. 
4. Wat is je mailadres? * 

 
……………………………………………………………………………………….. 
5. Wat heb je gestudeerd of wat studeer je (mag ook blijken uit je cv)? * 

 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
6. Waar werk je nu (mag ook blijken uit je cv)? * 

……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
7. Heb je eerder in de horeca gewerkt? * 

 
0 Ja (zo ja, vul bij "anders" in waar en in welke functie) 
 
0 Nee 
 
0 Anders: 



 
8. Welke functie zou je bij de Tenura-groep willen vervullen? * (omcirkelen wat van toepassing is) 

 
0 boekhouding/administratie  0 Medewerker bediening 
 
0 (assistent) bedrijfsleiding  0 Barman- of vrouw 
 
0 Shiftleader (teamleider)   0 Afwashulp 
 
0 Zelfstandig werkend kok  0 Schoonmaker 
 
0 DJ/VJ     0 Anders: ………………. 
 
9. Op welke dagen en/of dagdelen ben je doorgaans beschikbaar (kruis het vakje aan)? 

 Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

Ochtend        

Middag        

Avond        
Evt. Toelichting:        

 
10. Vanaf welke datum ben je beschikbaar? * 

……………………………………………………………………………………….. 
 
11. Hoeveel uur zou je per week bij ons willen werken? (omcirkelen wat van toepassing is) 

0 10-15 uur 
0 15-20 uur 
0 20-25 uur     0 Minimaal ………… uur 
0 25-30 uur 
0 30+ uur 
 

12. Waarom solliciteer je bij de Tenura Groep? * 

……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
13. Welk specifiek talent neem jij mee naar Grand Café Samen? * 

 
……………………………………………………………………………………….. 
 
14. Wat betekent gastvrijheid voor jou? * 

……………………………………………………………………………………….. 
 

 

Stuur dit ingevulde formulier met een copy geldige 
legitimatie (beide kanten, maar geen rijbewijs) en je cv naar 
info@samenindeventer.nl 
  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen via email met de directeur: Martijn Gerretsen  
( martijn@samenindeventer.nl). Kijk voor meer informatie: http://feestcafedetijd.nl/ of 
http://samenindeventer.nl/ of http://deheerenopdebrink.nl 
Je motivatie met CV kun je sturen naar bovenstaand emailadres. 
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