
Flexijob barman / barvrouw
Auberge du pecheur in SINT-MARTENS-LATEM
Auberge du pecheur (/vindeenjob/vacatures/65840826/flexijob-barman-barvrouw) en zijn partner(s) bieden eveneens deze vacature aan:

Auberge du pecheur (/vindeenjob/vacatures/65840774/barman-barvrouw)

 Online sinds 8 dec. 2022 - Flexijob

 Bewaar

Functieomschrijving
Auberge du Pêcheur te Sint-Martens-Latem is alom gekend omwille van zijn unieke locatie langs de oevers van de Leie.
De zaak beschikt over 32 kamers, een moderne brasserie en diverse feest- & seminariezalen. Auberge du Pêcheur maakt
deel uit van Stars of Flanders, waartoe eveneens Hotel Serwir te Sint-Niklaas, de Charl's te Knokke, het Gosset Hotel te
Groot-Bijgaarden en traîteur Dîner Privé behoren.

Meer info is terug te vinden via: www.stars-of-flanders.be (http://www.stars-of-flanders.be/)

Om verder te bouwen aan ons succes zijn we op zoek naar een gemotiveerde flexijob barman / barvrouw

Functieomschrijving

Je verwelkomt met de glimlach de gasten, je neemt bestellingen op, adviseert de gasten en bereidt de dranken aan de
bar. Je staat in voor de voorbereidende werkzaamheden om de bar klaar te maken voor de komst van de gasten. Je
bent steeds alert voor de noden van de klant.

Profiel
Je bent extravert, proactief en bovenal een team-player.

Je hebt ervaring en/of je bent leergierig.

Jobgerelateerde competenties
De glazen afwassen

De betaling voor de consumpties innen

De tafels, toog afruimen
De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken

De dranken klaarmaken en aan de toog, in de zaal, op het terras aan de klant serveren

De klant ontvangen en de bestelling van dranken opnemen

De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten

Persoonsgebonden competenties
Communiceren

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/65840826/flexijob-barman-barvrouw
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/65840774/barman-barvrouw
http://www.stars-of-flanders.be/


Klantgerichtheid

Aanbod
Je komt terecht in een jong & dynamisch team waar je een mooie ervaring kan opbouwen.

Een vaste aanwerving, aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Dagen en uren zijn bespreekbaar. Mogelijkheid om enkel in de avond te werken.

Plaats tewerkstelling
Auberge du pecheur
PONTSTRAAT 41 9830 SINT-MARTENS-LATEM
Toon op kaart ()

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Contract

Flexijob

Voltijds

Weekend

Waar en hoe solliciteren?

 

Interesse? Mail je CV en motivatie ter attentie van Mevrouw Clara De Clerck naar payroll@stars-of-flanders.be
(mailto:payroll@stars-of-flanders.beInteresse in een andere horeca job? Neem een kijkje op één van onze websites.)

Interesse in een andere horeca job? Neem een kijkje op één van onze websites.

 

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Via e-mail: payroll@stars-of-flanders.be (mailto:payroll@stars-of-flanders.be)
Contact: Mevr. Clara De Clerck

VDAB-vacaturenummer: 65840826

Online sinds: 2022-12-08

mailto:payroll@stars-of-flanders.beInteresse%20in%20een%20andere%20horeca%20job?%20Neem%20een%20kijkje%20op%20%C3%A9%C3%A9n%20van%20onze%20websites.
mailto:payroll@stars-of-flanders.be


Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()


