vacature
Z AALVERAN TWO O RD ELI J K E ( FULL-T I ME)
BED RI J F

De Hoorn (www.dehoorn.eu) is een broedplaats voor creativiteit in Leuven. De omgevormde brouwerij van Stella Artois
combineert vandaag een bedrijvencentrum, evenementenzalen, een restaurant en café. Met ons Grand Café willen
we de Leuvense referentie worden voor plezier en lekker eten. In ons restaurant op de eerste verdieping kan je heerlijk
lunchen en dineren met een uniek zicht op het Sluispark en de oude ketels van de Brouwzaal.
Wij zijn op zoek naar een dynamische zaalmedewerker die met zijn/haar enthousiasme en de
nodige dosis frisheid voltijds ons team wil komen versterken!

PR OF IE L

TAKEN

• Een pur sang horeca-spirit
• Horeca opleiding of voldoende ervaring met het
werken in een restaurant
• Engagement voor langere periode
• Nederlandstalig. Verdere talenkennis is gewenst
(Engels, Frans, ...).
• Je bent flexibel, betrouwbaar en stipt
• Je hebt een verzorgd en sympathiek voorkomen
• Je hebt geen probleem met avond- en zaterdagwerk
• Je woont in Leuven of in de omgeving
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Aansturen van het team in de zaal
Opleiden van collega’s
Kwaliteitsvolle service waarborgen
Hoogste klanttevredenheid mee waarmaken
Bestellingen plaatsen
Zorgen voor een propere werkomgeving
Zorgen voor een toffe (werk)sfeer
De Hoorn mee op de kaart zetten

WIJ B IE DE N

S O LLI CI TEREN

• Een afwisselende job in een zalig gebouw
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Loonpakket zal afhankelijk zijn van de ingebrachte
ervaring en maturiteit voor de job
• Toffe collega’s ;-)

• Motivatie en cv, enkel via mail, asap te richten aan:
Jonas Schouterden
• Contactgegevens: jonas@dehoorn.eu (+32 16 79 54 44)
• Meer informatie over De Hoorn op www.dehoorn.eu

S TA RTDATU M
Zo snel mogelijk!
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