De Kueb zu steebrecken ass en Familienbetrib vun laanger Traditioun lo an 4ter
génératioun. Mir halen vill op eis Lëtzebuerger sprooch an och den gudden Kontakt zum
Client. Beim Kueb hunn mer nieft dem Café eng flott Terrasse, och e groussen Sall an
dréi Keelebunnen déi gären vun Gruppen mat iessen gelount ginn fir e flotten Mëtteg
oder Owend ze verbréngen. D’ Kuebenascht ass en ganz neien Sall mat grousser
Daachterrasse an presentéiert esou e schéinen neien deel vun eisem Betrib.

Mir stellen an !
Service am Sall
(M/W 20 Stonnen / Woch)
Däin Profil:
• Du kanns lëtzebuergesch, franséisch an däitsch.
• Du bass pünktlech.
• Du hues gutt Kompetenzen am Ëmgang mat Client’en.
• Du bass motivéiert an bereet fir zesummen an enger gudder Equipe ze schaffen.
• Du hues schonn emol an engem Restaurant oder Brasserie geschafft.
• Du hues den Permis B an en Auto.
Deng Aufgaben:
• Service am Sall. (gedrenks an Teller Service)
• Gudden Service um Client.
• Comptoire fëllen / propper halen.
• Dëscher andecken an ofraumen.
• Kleng Aufgaben déi soss nach esou ufalen am Service.
Deng Aarbechtszäit:
• Dënschdes bis samschdes, sondes owes an meindes frai.
• 2 mol de Mount sonndes mettes. (dofir dënschdes fräi)
Intresséiert ?:
• Scheck eis däin CV op:
•

Kueb s.a.r.l. 24 rue de Luxembourg L-4391 Pontpierre

• e-mail :cafekueb@pt.lu oder Schreif eis via contact op eisem Site: www.kueb.lu

De Kueb zu steebrecken ass en Familienbetrib vun laanger Traditioun lo an 4ter
génératioun. Mir halen vill op eis Lëtzebuerger sprooch an och den gudden Kontakt zum
Client. Beim Kueb hunn mer nieft dem Café eng flott Terrasse, och e groussen Sall an
dréi Keelebunnen déi gären vun Gruppen mat iessen gelount ginn fir e flotten Mëtteg
oder Owend ze verbréngen. D’ Kuebenascht ass en ganz neien Sall mat grousser
Daachterrasse an presentéiert esou e schéinen neien deel vun eisem Betrib.

Mir stellen an !
Spullmann / Spullfra (M/W 20 Stonnen/woch)
Spülmann / Spülfrau ( M/W 20 Stunden/woche)
Service en Plonge (M/F 20 heures/semaine)
Däin Profil:
• Du bass Pünktlech
• Du hues den Permis B an en Auto
• Du bass motivéiert an bereet fir zesummen an enger gudder Equipe ze schaffen.
• Du hues schonn emol an engem Restaurant oder Brasserie geschafft.
Deng Aufgaben:
• D’Telleren, Geschier, Material aus der Kichen spullen mat enger professioneller spullstroos
wous de keen schwéieren Kuef muss ophiewen
• Spullberäich propper machen/halen.
• Telleren Geschier an Material araumen.
• D’spullmaschine proper machen/halen.
• Deng Aarbechtszäit:
• Dënschdes bis samschdes 19-23 auer , sondes owes an meindes frai.
• 2 mol de Mount sonndes 12-16 Auer (dofir dënschdes fräi)
Intresséiert ?:
• Scheck eis däin CV op:
•

Kueb s.a.r.l. 24 rue de Luxembourg L-4391 Pontpierre

• e-mail :cafekueb@pt.lu oder Schreif eis via contact op eisem Site: www.kueb.lu

De Kueb zu steebrecken ass en Familienbetrib vun laanger Traditioun lo an 4ter
génératioun. Mir halen vill op eis Lëtzebuerger sprooch an och den gudden
Kontakt zum Client. Beim Kueb hunn mer nieft dem Café eng flott Terrasse, och e
groussen Sall an dréi Keelebunnen déi gären vun Gruppen mat iessen gelount ginn
fir e flotten Mëtteg oder Owend ze verbréngen. D’ Kuebenascht ass en ganz neien
Sall mat grousser Daachterrasse an presentéiert esou e schéinen neien deel vun
eisem Betrib.

Mir stellen an !
Kach / Käschin (M/W 40 Stonnen/woch)
Cuinsiner(ère) (M/F 40 heures/semaine)
Däin Profil:
• Du bass Pünktlech
• Du hues den Permis B an en Auto
• Du bass motivéiert an bereet fir zesummen an enger gudder Equipe ze schaffen.
• Du hues schonn emol an engem Restaurant oder Brasserie geschafft.
Deng Aufgaben:
•

Preparatiounen vun eisem „à la carte“ service

•

Verantwortungsvoll an hygienesch schaffen

•

eng lëtzeburgesch kichen an loscht Patisserie
• Deng Aarbechtszäit:

• Dënschdes bis samschdes 10:30-18:30 auer , sondes owes an meindes frai.
• 2 mol de Mount sonndes (dofir dënschdes fräi)
Intresséiert ?:
• Scheck eis däin CV op:
•

Kueb s.a.r.l. 24 rue de Luxembourg L-4391 Pontpierre

• e-mail :cafekueb@pt.lu oder Schreif eis via contact op eisem Site: www.kueb.lu

