vacature

Zaalverantwoordelijke
Brouwerijcafé
Sint-Gillis-Waas
The Musketeers - Bier dat doet praten
The Musketeers is een Belgische brouwerij die al meer dan 20 jaar speciaalbieren
met een uitzonderlijk en verrassend karakter ontwikkelt. De brouwerij staat bekend om zijn
Troubadourbieren en de bieren uit de Belgian Legends Series zoals Jack’s Precious IPA.
Voor het Brouwerijcafé van de nieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas zijn we op zoek naar
een zaalverantwoordelijke die zorgt voor een onvergetelijke bierbeleving waar mensen
over praten.

Jouw functie

Jouw profiel
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Je bent gepassioneerd door bier
Je zorgt voor een gastvrije sfeer
Je neemt bestellingen op aan de tafels
Je bedient de bezoekers van drank en gerechten
Je geeft waar gewenst uitleg bij de verschillende
bieren of gerechten
Je rekent af aan de tafel van de gasten
Je ruimt de tafels af
Je houdt de zaal en het terras steeds netjes en
ruimt de zaal op aan het einde van de dag
Je kan ook ingezet worden om bij te springen in
de keuken of achter de bar
Je plaatst de nodige bestellingen
Je coördineert mee de praktische organisatie
van evenementen, groepsbezoeken,...
Je rapporteert aan de manager van het
Brouwerijcafé
Avond- en weekendwerk zijn jou meer dan
genegen
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Je bent enthousiast, flexibel & toegewijd en
horeca is echt jouw werkterrein
Je bent stressbestendig
Je bent ondernemend en klantgericht
Je werkt zelfstandig en gaat gestructureerd en
ordelijk te werk
Je hebt reeds ervaring in de horeca en het
aansturen van horeca-medewerkers
Je bent een teamspeler
Je bent vriendelijk & gemotiveerd
Je hebt een zeer goede talenkennis Nederlands en
basiskennis Frans & Engels
Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Uurrooster
•

De functie omvat middag-, avond- en
weekendwerk

Ons aanbod

Interesse?

•
•
•

Mail jouw CV en motivatiebrief met
vermelding van de vacature
naar jobs@themusketeers.be.

Voltijds contract
Marktconform loon
Startdatum: zo snel mogelijk

Brouwerij The Musketeers, Reepstraat 208, B - 9170 Sint-Gillis-Waas
tel +32 (0)3 344 02 31 | info@themusketeers.be | www.themusketeers.be

