
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
Corsendonk Hooge Heyde is gelegen in een bosrijk gebied en zo de perfecte 

uitvalbasis voor wandelaars en fietsers die graag tot rust komen en ‘s avonds 

willen genieten van een heerlijk diner in ons gastronomisch restaurant. Hooge 

Heyde werd het laatste jaar getransformeerd tot boutique hotel. De kamers, 

de lobby, het restaurant, de meeting – en feestzalen kregen een totaal 

renovatie en werden in een modern – maar toch warm – jasje gestoken. 

Momenteel zijn wij voor Corsendonk Hooge Heyde te Kasterlee op zoek naar 

een gemotiveerde flexi-medewerker in de bediening. 

We zoeken een gastgericht professional die oprecht aandacht heeft voor het 

welzijn van onze gasten. Je haalt plezier uit het bedienen van de gasten. 

Daarnaast zal nauw samenwerken met ons team. 

Aan volgende taken kan jij je verwachten: 

• Je zorgt voor het bedienen van onze gasten 

• Je dekt tafels in en verzorgt het buffet 

• Je zorgt voor een onberispelijke service voor al onze gasten 

• Je hebt kennis van HACCP normen en waakt hier ook over tijdens de 

werkzaamheden 

• Je staat in voor de orde, netheid en veiligheid tijdens je shift 

• U zal tewerkgesteld worden op weekdagen en/of in het weekend. 

Wie zoeken we? 
• Je werkt sinds 3 kwartalen terug minstens 4/5 bij een andere werkgever 

of u bent op pensioen 

• Ervaring in de bediening is een pluspunt. 

• Je hebt een verzorgd voorkomen 

• Je bent klantvriendelijk 

• Je bent sociaal in omgang 

• Je bent betrouwbaar 

• Je kan zelfstandig werken 

 

 

 

 

 

Medewerker bediening (flexi) 
@Corsendonk Hooge Heyde 



 

Jobgerelateerde competenties 
• Gerechten afwerken (vlees, vis snijden, flamberen, ...) 

• De klant adviseren bij zijn keuze van gerechten al naargelang zijn 

smaak en de dagsuggestie 

• De bestelling opnemen 

• Warme of koude dranken bereiden 

• De barservice op zich nemen 

• De betaling voor de consumpties innen 

• De mise-en-place verrichten in de zaal en de bijkeuken 

• De tafels klaarmaken voor de dienst 

• De klant onthalen bij aankomst in het restaurant, een tafel toewijzen en 

de kaart aanbieden 

• De tafels afruimen 

• De zaal van het restaurant schoonmaken 

• De wijnkaart aanbieden, de klanten adviseren en de bestelling 

opnemen 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen en organiseren 

• Resultaatgerichtheid 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

 

Wat bieden we?  
• Je werkt in een rustig en bosrijk gebied 

• Je komt terecht in een jong en enthousiast team 

• Het uurrooster is overeen te komen 

• Je ontvangt een aantrekkelijke verloning volgens het statuut van flexi-

job: bruto = netto 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Corsendonk Hooge Heyde (Kasterlee) 

STEENFORTSTRAAT 5, 2460 KASTERLEE 

 

Solliciteren? 
TAV: Mevr. Simona Strakayova 

Gelieve uw CV te bezorgen aan strakayova@corsendonkhotels.com 

mailto:strakayova@corsendonkhotels.com

