
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
Priorij Corsendonk is een prachtig, eeuwenoud en beschermd monument. Het 

hotel bevindt zich op een uitgestrekt domein en de groene omgeving van de 

pittoreske Kempen, maakt van de Priorij niet alleen een oase van rust, maar 

ook een perfect uitvalsbasis voor wandelaars, fietsers, en natuurliefhebbers. 

Daarnaast is de Priorij de locatie bij uitstek voor feesten, seminaries en 

teambuildings. 

Momenteel zijn wij voor Priorij Corsendonk te Oud-Turnhout op zoek naar een 

gemotiveerde zaalverantwoordelijke met administratieve ervaring. 

Samen met onze huidige zaalverantwoordelijke sta je in voor de kwalitatieve 

en professionele bediening van onze gasten. Daarvoor zal je de mise-en 

place van de zaal superviseren, de tafeldekking overzien en leiding geven 

tijdens jouw service. 

Daarnaast organiseer je de werkzaamheden in het restaurant en plan je de 

activiteiten van het zaalpersoneel rekening houdend met het aantal 

reservaties. Je zal uurroosters opstellen, een taakverdeling maken, richtlijnen 

geven en hiervoor de nodige administratie op orde brengen. 

Ten slotte ben jij het aanspreekpunt voor zowel onze gasten als ons 

bedienend personeel. 

 

Wie zoeken we? 
• Je hebt ervaring in de horeca/bediening 

• Je bent flexibel en leergierig 

• Je werkt nauwkeurig en zelfstandig 

• Je kan vlot samenwerken met anderen 

• Je kan een team aansturen en motiveren 

• Je haalt plezier uit het bedienen van onze gasten 

• Je hebt kennis van HACCP 

• Je kan zelfstandig werken 

 

 

 

 

 

Zaalverantwoordelijke (duobaan) 
@Priorij Corsendonk 



 

Jobgerelateerde competenties 
• De reservaties noteren en de bezetting van tafels, zalen in het 

restaurant bijwerken 

• Gerechten opdienen in de zaal 

• De bediening in de zaal organiseren en controleren (opmaken van de 

tafels, samenwerking zaal-keuken, ...) 

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

de kaart aanbieden 

• De klant adviseren bij de wijnkeuze volgens de gekozen gerechten en 

de wijn schenken 

• De planning van het zaalpersoneel opstellen 

De activiteiten en instructies over de teams verdelen 

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

smaak en de dagsuggestie 

• De bestelling opnemen 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen en organiseren 

• Resultaatgerichtheid 

• Zelfstandigheid 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

 

Wat bieden we?  
• Je werkt op een prachtige en rustgevende locatie in de Kempen 

• Je komt terecht in een jong en enthousiast team 

• Een leuke, uitdagende functie binnen een dynamische en groeiende 

organisatie 

• Een aantrekkelijke en correcte verloning volgens PC 302 Horeca met 

extralegale voordelen 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Priorij Corsendonk (Oud-Turnhout) 

CORSENDONK 5, 2360 Oud-Turnhout 

 

Solliciteren? 
TAV: Mevr. Marie-Line Loots 

Gelieve uw CV te bezorgen aan loots@corsendonkhotels.com 

mailto:loots@corsendonkhotels.com

