Bedieningsmedewerker zondagsbar (flexi of student)
@Priorij Corsendonk

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 bedieningsmedewerker voor de zondagsbar.
Je staat in voor de kwalitatieve en professionele bediening van onze gasten.
Dit houdt in dat je de bestellingen van de gasten opneemt en de drankjes
opdient. Daarnaast maakt je de tapasplanken klaar. Je voorziet mee het
onderhoud en de schoonmaak van het terras.
Je wordt tewerkgesteld op zondag van 11u - 19u.

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 haalt plezier uit het bedienen van onze gasten
Je werkte drie kwartalen terug minstens 4/5 of bent met pensioen –
INDIEN FLEXI

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen
De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten
De betaling voor de consumpties innen
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 tafels, toog afruimen
De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken
De glazen afwassen

Persoonsgebonden competenties
•
•
•

Zelfstandigheid
Flexibiliteit
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 (bruto = netto)

Plaats tewerkstelling
Hotel Priorij Corsendonk
CORSENDONK 5, 2360 OUD-TURNHOUT

Solliciteren?
TAV: Mevr. Marie-Line Loots
Gelieve uw CV te bezorgen aan loots@corsendonkhotels.com

