VACATURE ZAALMEDEWERKER (VOLTIJDS)
BEDRIJF
De Hoorn (www.dehoorn.eu) is een broedplaats voor creativiteit in Leuven. De omgevormde brouwerij van
Stella Artois combineert vandaag een bedrijvencentrum, evenementenzalen en een restaurant: het Grand Café.
Met ons Grand Café willen we de Leuvense referentie worden voor plezier en lekker eten. Beneden in het café
geniet je heel de dag door van een lekker drankje of een kleine snack. In ons restaurant op de eerste verdieping
kan je heerlijk lunchen/dineren met een uniek zicht op het Sluispark en de oude ketels van de Brouwzaal. Onze
seizoensgebonden menukaart verandert om de twee maanden. Tijdens de lunch en het diner werken we met
dagelijkse suggesties en kan je kiezen uit broodjes en variërende gerechten met een focus op 100%
natuur.vlees. De chef laat zich inspireren door de roots van de brouwerij en verwerkt graag bier in zijn
gerechten.
TAAKOMSCHRIJVING
Om de volledige zaalwerking en het zaalteam in ons restaurant te versterken zijn we op zoek naar een
dynamische en ervaren zaalmedewerker:
•
•
•
•
•

Je maakt deel uit van ons professioneel, jong en gezellig team van 5 vaste mensen, jobstudenten en
flexi’s.
Je staat in voor een gastvrij onthaal en een vlotte bediening van de gasten.
Je staat in om gerechten/ dranken te serveren en doet kassaverrichtingen.
Daarnaast sta je in voor de zaal te organiseren en aantrekkelijk/ netjes te houden.
Samen met de zaalcollega’s hospitality waarmaken om zo de unieke spirit van De Hoorn over te
brengen.

PROFIEL
• Leuven in- en uitademen (je bent van Leuven)!
• Een pur sang horeca-spirit met hart en ziel voor dit unieke project in De Hoorn.
• Teamspirit!
• Geen probleem met avond- en zaterdagwerk en service coupés.
• Een gastheer/gastvrouw met hedendaagse kijk op klanten verwennen.
• Meer dan 100% klantgericht en klantvriendelijk.
• Communicatief, overtuigend en vertrouwensrelaties kunnen uitbouwen.
• Praktisch en probleemoplossend denkend/handelend.
• Ervaring in een relevante horecapositie.
PRAKTISCHE INFO
Startdatum zo snel mogelijk! Het loonpakket zal afhankelijk zijn van de ingebrachte ervaring en maturiteit voor
de job. Voltijds bediendencontract van 38u/week met legale regeling indien overuren en pakket extralegale
voordelen.

Motivatie en c.v. uitsluitend via mail te richten aan: nikki@dehoorn.eu

Grand Café De Hoorn - Sluisstraat 79, 3000 Leuven - 016 79 54 44 - nikki@dehoorn.eu

