vacature
VACATUR E Z AAL MED EWERK ER ( FLEX I -J O B )
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 en een restaurant: het Grand 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/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 chefs laten
zich inspireren door de roots van de brouwerij en verwerken graag bier in de gerechten. Om dit verder te realiseren
zijn wij op zoek naar een dynamische zaalmedewerker (m/v) die met zijn enthousiasme en de nodige dosis frisheid ons
team wil komen versterken!

TA K E N

PRO F I EL

• Als ‘Flexi-job’ medewerker, onder directe leiding van de
zaalverantwoordelijke en samen met het hele team, de
klanten van het Grand Café soigneren;
• Kwaliteit en hoogste klantentevredenheid mee
waarmaken;
• Operationele zaalcollega op de drukke momenten in
een divers zaalteam (vaste medewerkers, jobstudenten
en doelgroepwerknemers uit de sociale economie);
Optreden als gastvrouw/-heer in een bijzondere
horecazaak: unieke locatie en uitstraling, bijzondere
personeelsploeg, een zeer divers en boeiend cliënteel.

• Ervaring en talent in het operationeel waarmaken van
de zaal van een horecazaak;
• Kwaliteitsvolle en vriendelijke communicatie;
• Inzet vooral gesitueerd op vrijdag- en zaterdagavond
telkens vanaf 18u tot middernacht; Relevante en
bewezen ervaring in horeca zaalwerk;
• Perfect Nederlandstalig. Verdere talenkennis is gewenst
(Engels, Frans, ...).

S TA RTDATU M
Zo snel mogelijk!

S O LLI CI TEREN
Het uurloon is gelinkt aan de voorwaarden van het systeem van Flexi-jobs in pc 302.
Motivatie en c.v., uitsluitend via mail, asap te richten aan:
Steve Toetenel; steve@dehoorn.eu (+32 16 79 54 75)
Meer informatie over De Hoorn op www.dehoorn.eu
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