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Wat is Metropole?
Metropole is een horecagelegenheid in een prachtig historisch pand in het centrum van Gorinchem.
Het grand café is vijf dagen per week geopend
voor lunch en diner. Er heerst een gezellige sfeer
en er komt een breed publiek, van buurtbewoners en winkelend publiek tot zakelijke bezoekers.

Volg ons!
www.facebook.com/Metropole
Regelmatig zijn er ook werkzaamheden buiten het
stadscafé, zoals het verzorgen van de catering van
feestjes en partijen. Ook verwachten we van je dat je
op avonden en in weekenden werkt. Werken bij Metropole vraagt dan ook een ﬂexibele inzetbaarheid.

Wat doe je zoal bij Metropole?
Metropole biedt cliënten van Syndion de mogelijkheid om uiteenlopende werkzaamheden te leren, zoals het bedienen van de gasten, het werken achter de bar, afrekenen en schoonmaken.
In de keuken leer je alle facetten van het koksvak. Bij Metropole krijg je de kans om het horecavak ècht onder de knie te krijgen. In sommige
gevallen is het mogelijk om een leerwerktraject
te volgen, waardoor je uit kunt stromen naar een
regulier horecabedrijf. Bij Metropole krijgen de
cliënten ondersteuning van twee ervaren vakkrachten. Samen met deze vakkracht bepaalt de cliënt
welke werkzaamheden het beste passen bij de
ontwikkelmogelijkheden en wensen van de cliënt.

Werken bij Metropole?
Hou je van koken? Of lijkt het je leuk om klanten te verwelkomen en bedienen ? Dan is Metropole misschien wel iets voor jou. Je kunt je
vrijblijvend aanmelden bij het Cliëntservicebureau van Syndion. Uiteraard kun je eerst gewoon
eens een kijkje bij ons komen nemen. In overleg
met jou bespreken we of deze werkplek goed bij
je past. Als je eerst een tijdje op proef wilt meedraaien of stage wilt lopen, is dat ook mogelijk.

Ben je benieuwd naar ons geworden?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

