






De sterke punten van uw autobedrijf

Onderhoud en reparatie alle merken auto’s

Onderhoud en reparatie van lease auto’s

Inruil, inkoop en verkoop van gebruikte auto’s

Verkoop van nieuwe auto’s

APK voor zowel benzine, diesel en LPG auto’s

Hulp en bemiddeling bij aankoop van een auto

Schadetaxaties en bijbehorende afhandeling

Schadeherstel en ruitreparatie

Airconditioning Service

Nieuwe banden monteren en uitlijnen

Opslag van uw zomer- en winterbanden

Uitgebreide diagnose om storingen te verhelpen

Aankoopkeuringen

Gratis leenauto
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NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Bedrijfsoverdracht.
Hoe regelt u dit goed? 
Juridisch en iscaal.



Juridisch en iscaal.















 

 WIE BEN JIJ?

• Ben jij gastvrij, sociaal, enthousiast en     dienstverlenend ingesteld?
• Ben je een teamplayer en kan je ook  zelfstandig werken?
• Je vindt het geen probleem om overdag,  ’s avonds en in het weekend te werken?• Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk    om in de horeca te werken?

 Dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJ BIEDEN JOU
• Een leuke werksfeer in een gezellig en     jong team
• Een flexibel werkrooster
• Salaris boven de Horeca CAO

Ervaring is geen must, leergierigheid en enthousiasme vinden wij belangrijker!

Bij Stadsherberg Het Wapen van IJlst zijn we op zoek naar enthousiaste dames en heren voor in de bediening!

Als medewerker bediening ben je het 
aanspreekpunt voor onze gasten. Samen met je collega’s bied je onze gasten dé “Stadsherberg” ervaring in het restaurant, café en op het terras. Je taken zullen bestaan uit het ontvangen van gasten, het opnemen van bestellingen en het uitserveren van gerechten en dranken. Ook zal je achter de bar dranken klaar maken en hotelgasten inchecken.

INTERESSE? 

Stuur een e-mail met motivatie en CV naarvacatures@wapenvanijlst.nl
t.a.v Evert Schreur 

WIE BEN JIJ?

• Heb jij oog voor detail?

• Heb jij een passie voor schoonmaken?

• Ben je een teamplayer en kan je ook 

 zelfstandig werken?

• Vind je het geen probleem om ook in het 

 weekend te werken?

• Ben je 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om   

 een bijdrage te leveren aan een fijn verblijf bij   

 ‘Stadsherberg Het Wapen van IJlst’?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJ BIEDEN JOU

• Een leuke werksfeer in een gezellig en    

 jong team

• Een flexibel werkrooster

• Salaris boven de Horeca CAO

Ervaring is geen must, leergierigheid en 

enthousiasme vinden wij belangrijker!

Wie geniet er niet van een heerlijk schone 

hotelkamer? En wil jij hier graag voor zorgen? 

Dan zoeken wij jou!

Als medewerk(st)er housekeeping / schoon-

maak(st)er ben jij verantwoordelijk voor het 

aanzicht van onze hotelkamers, appartementen 

en andere zalen. 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

opmaken van bedden, schoonmaken van de 

inventaris, stofzuigen en onze gasten daarmee 

een onvergetelijke ervaring geven in 

‘Stadsherberg Het Wapen van IJlst’. 

INTERESSE? 

Stuur een e-mail met motivatie en CV naar

vacatures@wapenvanijlst.nl

t.a.v Evert Schreur 

 

 WIE BEN JIJ?

• Zie jij jezelf al staan in een drukke keuken?

•Zie jij het snel wegwerken van de afwas als 

 een uitdaging?

• Ben je enthousiast en positief ingesteld?

•Vind je het geen probleem om overdag, 

 ’s avonds en in het weekend te werken?

• Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk   

 om in de horeca te werken?
 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJ BIEDEN JOU

• Een leuke werksfeer in een gezellig en    

 jong team

• Een flexibel werkrooster

• Doorgroeimogelijkheden naar de keuken of                                  

 bediening 

• Salaris boven de Horeca CAO

Ervaring is geen must, leergierigheid en 

enthousiasme vinden wij belangrijker!

Ben jij een echte aanpakker, is geen 

uitdaging jou te veel en zie je graag direct 

resultaat van jouw harde werk? Kom afwassen 

bij Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’!

Als medewerker spoelkeuken ben je 

verantwoordelijk voor de afwas. Als afwasser 

ben jij een onmisbare kracht in de keuken. Jij 

zorgt voor glanzend servies, bestek en schone 

pannen!

INTERESSE? 

Stuur een e-mail met motivatie en CV naar

vacatures@wapenvanijlst.nl

t.a.v Evert Schreur 

 


