
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
De groep Corsendonk Hotels is voor zijn nieuw hotel, Corsendonk Turnova, op 

zoek naar een flexi-medewerker voor het ontbijt. Turnova is een bruisend 

nieuw stadsdeel vlak bij de Grote Markt in hartje Turnhout. Wonen, winkelen 

en beleven, het kan allemaal in Turnova. Naast hotel Corsendonk Turnova, 

250 woongelegenheden en een 40-tal winkels vindt ook de nieuwe stedelijke 

academie hier haar plaats. Drie pleinen met een eigen sfeer versterken het 

stadshart. Samen met de gezellige cafés, restaurants en terrasjes zal Turnova 

een nieuwe dimensie aan het stadscentrum van Turnhout geven. 

Het hotel is gedeeltelijk in een nieuw, modern gebouw gehuisvest en 

gedeeltelijk op de drie verdiepingen van het oude postgebouw, dat een 

beschermd monument is. De 98 luxueuze kamers, die het niveau van vier 

sterren hebben, zijn zo de perfecte uitvalsbasis voor bedrijfsmensen en 

vakantiegangers die willen genieten van de levendige stad. 

Taken? 

• Je staat in voor het verzorgen van het ontbijtbuffet 

• Je treft voorbereidingen voor het ontbijt de volgende dag 

• Je zorgt voor een goede service voor al onze gasten 

 

Wie zoeken we? 
• Je staat in voor de orde, netheid en veiligheid tijdens je shift 

• Je staat in voor het verzorgen van het ontbijtbuffet 

• Je treft voorbereidingen voor het ontbijt de volgende dag 

• Je zorgt voor een goede service voor al onze gasten 

 

 

 

 

 

 

 

Ontbijtmedewerker (flexi) 
@Corsendonk Turnova 



 

Jobgerelateerde competenties 

• De service in de zaal of aan de bar voor het ontbijt, het avondmaal of 

tijdens de dag op zich nemen 

• De gemeenschappelijke delen onderhouden en schoonmaken 

• Klaarmaken en opdienen van het ontbijt in de eetzaal of op de kamer 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Klantgerichtheid 

 

Wat bieden we?  
• U zal voornamelijk tewerkgesteld worden op weekdagen van 6u tot 11u 

• Je uren worden bepaald in overleg, tussen 15 à 20 uur. Dit kan ook 

meer of minder zijn, naargelang de drukte. 

Deze job is een bijverdienste. Je mag deze job uitvoeren als je minstens 4/5 

werkt of met pensioen bent. Uitgebreide info over de voorwaarden vind je 

op vdab.be/flexi-job. 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Corsendonk Turnova 

KURSAALPOORT 10, 2300 TURNHOUT 

 

Solliciteren? 
TAV: Mevr. Romy Van Genechten 

Gelieve uw CV te bezorgen aan vangenechten@corsendonkhotels.com 

http://vdab.be/flexi-job
mailto:vangenechten@corsendonkhotels.com

