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Meewerkend Horeca Verantwoordelijke
SENTOWER PARK in OUDSBERGEN
 Online sinds 10 jan. 2020 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
Sentower Park te Opglabbeek is een multifunctioneel park dat naast de organisatie van eigen evenementen (zoals
Limagro, Sentower Prestige Fights, e.a.) ook beschikbaar is voor activiteiten en evenementen georganiseerd door
derden.

Het ultramoderne hippisch centrum beschikt over vier binnen pistes, 4 buiten pistes, stallingen, een ruitershop,
restaurant, VIP ruimtes en vergaderzalen. In eigen beheer organiseren we voornamelijk springwedstrijden op zowel
nationaal als internationaal niveau.

Hiervoor zijn we dringend op zoek naar een meewerkend Horeca Verantwoordelijke.

Mise-en-place van de zaal, het terras en de eventlocaties

Bedienen van dranken en gerechten

Ontvangen van gasten

Personeelsplanning opmaken voor het zaalpersoneel

Aansturen van het bedienend personeel

Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen, het stockbeheer, ....

Je ontwikkelt de omzet en neemt initiatieven, in overleg met de zaakvoerders

Je verzekert tevens beperkte administratieve follow-up

Zorgen voor een klanttevredenheid met een enthousiast optimisme

Profiel
- Goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke houding.
- Bereidheid om onregelmatige tijden (veel weekends) te werken, geen 9 tot 5 mentaliteit

Jobgerelateerde competenties

De klant ontvangen en de bestelling van dranken opnemen

Personeel aanwerven en ze de richtlijnen van de organisatie aanleren

De kassa bij het begin van de werkdag controleren
De kassa-inhoud bij sluiting tellen

De glazen afwassen

De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen

De betaling voor de consumpties innen

De activiteiten van een team coördineren

De dranken klaarmaken en aan de toog, in de zaal, op het terras aan de klant serveren
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De tafels, toog afruimen
De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken

De goederen ontvangen en ze opbergen (biervaten, flessenrekken, ...)

De activiteiten van het personeel controleren

De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten

Persoonsgebonden competenties

Samenwerken als hecht team

Resultaatgerichtheid

Klantgerichtheid

Contactvaardig zijn

Creatief denken (Inventiviteit)

Zelfstandig werken

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Omgaan met stress

Commercieel zijn

Plannen (= ordenen)

Aanbod
- Afwisselend werk met eigen verantwoordelijkheid.
- De mogelijkheid om ervaring op te doen in een breed scala van horeca taken.
- Een schitterende werkomgeving 
- Prettige en informele werksfeer

Plaats tewerkstelling
SENTOWER PARK 
Leemkuilstraat 21 3660 OUDSBERGEN 
Toon op kaart

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

Vaste Job
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Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Weekend

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

Via e-mail: marijke@sentowerpark.com
Contact: Mevr. Marijke De Rossi

VDAB-vacaturenummer: 60519112

Online sinds: 2020-01-10

Deze functie staat open voor iedereen.

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.

mailto:marijke@sentowerpark.com

