
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
Corsendonk Duinse Polders in Blankenberge is momenteel op zoek naar een 

gemotiveerde kelner. 

Corsendonk Duinse Polders, gelegen in de populaire en levendige 

badstad Blankenberge, is het uitgelezen vakantiecentrum voor 

strandliefhebbers. De architectuur van het vakantiecentrum is kenmerkend 

voor de Belgische kust, wat Duinse Polders een charmant uiterlijk geeft en u 

dadelijk in vakantiestemming brengt. Het domein is slechts enkele tientallen 

meters verwijderd van het strand. De duinen vormen de perfecte omgeving 

voor lange strandwandelingen om even uit te waaien. Maar ook op het 

domein zelf zijn er vele recreatiemogelijkheden; het speelplein en de minigolf-

, tennis-, volleybal- en basketbalterreinen zorgen ervoor dat u en uw kinderen 

zich geen minuut moeten vervelen. De kamers van Duinse Polders zijn 

comfortabel uitgerust en uitermate geschikt voor families. De persoonlijke 

sfeer en ruime keuze uit animatie voor groot en klein maakt Duinse Polders de 

perfecte verblijfplaats voor een vakantie aan de Belgische kust. 

U vervult de volgende taken: 

• drank serveren in de cafetaria 

• buffet klaarmaken in het restaurant 

• bestellingen opnemen 

• tafels indekken en afruimen 

• betalingen innen 

• voorraad opvolgen 

 

U werkt sinds 3 kwartalen terug minstens 4/5 bij een andere werkgever of bent 

u met pensioen? Dan kom je in aanmerking om als flexi te werken. 

 

 

 

 

 

 

Medewerker cafetaria (flexi) 
@Corsendonk Duinse Polders 



 

Wie zoeken we? 
• Ervaring is een pluspunt 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Klantvriendelijk 

• U voldoet aan de voorwaarden om als flexi te werken 

 

 

Jobgerelateerde competenties 

• 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 

• De betaling voor de consumpties innen 

• De glazen afwassen 

• De tafels, toog afruimen 

• De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen en organiseren 

• Communiceren 

• Resultaatgerichtheid 

• Zelfstandigheid 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

 

Wat bieden we?  
• Aantrekkelijke verloning 

• Leuk team 

• Uitdagende job 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Corsendonk Duinse Polders (Blankenberge) 

BARON RUZETTELAAN 195, 8370 BLANKENBERGE 

 

Solliciteren? 
TAV: Dhr. Dries Vanackere 

Gelieve uw CV te bezorgen aan vanackere@corsendonkhotels.com 

mailto:vanackere@corsendonkhotels.com

