vacature
MAÎ TRE D ’HÔ T EL EVENT S
BED RI J F

De Hoorn is een werk- en ontmoetingsplek voor creatieve ondernemers in Leuven. Een gezellig adresje om te eten of
een frisse pint te drinken. Een bijzondere locatie voor feestjes of bedrijfsevents. Met onze evenementen willen we de
Leuvense referentie worden. Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar een gemotiveerde Maître d’Hôtel met ervaring.
Het gebouw van De Hoorn is gelegen aan de Vaartkom in Leuven, een creatieve omgeving in volle ontwikkeling.

O MS CH RI J V I N G
Je maakt deel uit van een jong en professioneel eventteam. Als Mâitre d’Hôtel sta je in voor een kwalitatieve
dienstverlening, je geeft leiding en motiveert het team van kelners door je persoonlijke gedrevenheid en passie voor het
vak. Je staat in voor het opzetten van de zalen zodat deze op tijd klaar zijn voor het event. Je bent verantwoordelijk
voor de dagplanning en taakverdelingen.
Je vertegenwoordigt onze bedrijfsfilosofie, waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit centraal staan. Zo ga je steeds op
zoek naar dat tikkeltje extra. Door dit te doen bezorg jij een huwelijkskoppel de mooiste avond van hun leven. Je bent
de brenger van samenhorigheid tijdens personeelsfeesten en je biedt het juiste kader om kennis te delen op seminaries.

PR OF IE L

WI J BI ED EN

• Een pur sang horeca-spirit met hart en ziel voor dit
unieke project
• Degelijke horeca/hotelopleiding
• Reeds ervaring in een verantwoordelijke functie
• Je bent betrouwbaar en stipt en je hebt een verzorgd
voorkomen
• Je bent flexibel en hebt geen probleem met avond- en
zaterdagwerk
• Je woont in Leuven of in de omgeving

• Een werkplek in een zalig gebouw!
• Een voltijds contract van onbepaalde duur in een
gekende Leuvense zaak
• Loonpakket zal afhankelijk zijn van de ingebrachte
ervaring en maturiteit voor de job
• Engagement voor langere periode
• Een afwisselende job met variabel uurrooster
• Kansen en groeimogelijkheden in een groeiend bedrijf

S TA RTDATU M
Zo snel mogelijk!

S O LLI CI TEREN
Motivatie en c.v., uitsluitend via mail, asap te richten aan: Nikki van Veldhoven;
nikki@dehoorn.eu (+32 16 79 54 44)
Meer informatie over De Hoorn op www.dehoorn.eu
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