Administratief medewerker (flexi-job OF student)
@Corsendonk Hotels

Functieomschrijving
Corsendonk Hotels bevindt zich in 2 uithoeken van België: de Kempen en de
Kust. Al onze hotels hebben hun eigen, unieke karakter vormen de geknipte
uitvalbasis voor diverse uitstapjes.
Langs de vele mooie fiets- en wandelroutes in de Kempen leren onze gasten
de mooiste plekjes van de streek kennen. De fiets- en wandelarrangementen
die Corsendonk Hotels aanbiedt gidst hen via deze routes langs onze
verschillende hotels.
Momenteel zijn wij op zoek naar een gemotiveerd administratief medewerker
– flexi – die onze fiets- en wandelarrangementen beheert.
Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het verwerken en
opvolgen van de arrangementaanvragen. Daarnaast informeer je onze
gasten over hun reservering en voorzie je hen van de nodige routes en/of
andere toeristische informatie.

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U werkt gedurende 3 kwartalen minstens 4/5 bij een andere werkgever
of u bent met pensioen
Je bent administratief sterk en werkt nauwgezet
Je bent enthousiast en flexibel
Je bent communicatief en proactief ingesteld
Je kan zelfstandig werken alsook perfect functioneren in teamverband
Je bent bereid om te werken op weekdagen en/of in de weekenden
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels – Frans is een pluspunt
Kennis van een reserveringssysteem is een pluspunt, maar geen must
Leergierigheid en motivatie is waar wij binnen Corsendonk naar op
zoek zijn!

Jobgerelateerde competenties
•
•

De reservaties registreren en de bezetting van kamers, appartementen,
bungalows, ... actualiseren
De klant informeren over de diensten van de organisatie en de
reservatieprocedure

Persoonsgebonden competenties
•
•
•

Plannen en organiseren
Zelfstandigheid
Flexibiliteit

Wat bieden we?
•
•
•

Je wordt tewerkgesteld in Priorij (Oud-Turnhout), Hooge Heyde
(Kasterlee) of Turnova (Turnhout)
Je komt terecht in een jong en enthousiast team
Een correcte verloning volgens PC 302 Horeca

Plaats tewerkstelling
Hotel Corsendonk Turnova (Turnhout)
Hotel Corsendonk Hooge Heyde (Kasterlee)
Hotel Priorij Corsendonk (Oud-Turnhout)

Solliciteren?
Gelieve uw CV te bezorgen aan personeel@corsendonkhotels.com

