
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
De Priorij van Corsendonk in Oud-Turnhout is een droomlocatie voor elk soort 

feest. De authentieke middeleeuwse architectuur, met monumentale 

kapittelzaal, gewelvenkelder en sfeervolle zolder, zorgen voor een 

onvergetelijke en klassevolle omkadering voor al uw feesten. De mogelijkheid 

tot gastronomische catering is perfect voor verjaardagsfeesten of gala’s. Het 

grote domein met haar renaissance tuin is dan weer uitermate geschikt voor 

familiefeesten, recepties, communie- of lentefeesten, tuinfeesten of 

doopfeesten. De romantische en sprookjesachtige priorij is natuurlijk ook dé 

locatie voor huwelijksfeesten. 

Priorij Corsendonk is momenteel op zoek naar een flexi of student voor 

de bediening tijdens feesten. 

Je zal onze gasten verwelkomen bij aankomst op het feest. Daarnaast zal je 

de bediening verzorgen en de tafels afruimen. 

Je zal voornamelijk tewerkgesteld worden in het weekend. 

 

Wie zoeken we? 
• Veel enthousiasme en motivatie 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Flexibel 

• Ervaring in de bediening is een pluspunt. 

• Om in aanmerking te komen als flexi-medewerker werkt u minstens 4/5 

bij een andere werkgever of bent u op pensioen – INDIEN FLEXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker bediening tijdens feesten (flexi of student) 
@Priorij Corsendonk 



 

Jobgerelateerde competenties 

• Gerechten opdienen in de zaal 

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

• De tafels klaarmaken voor de dienst 

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

smaak en de dagsuggestie 

• De bestelling opnemen 

• De tafels afruimen 

• De zaal van het restaurant schoonmaken 

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

de kaart aanbieden 

• De betaling voor de consumpties innen 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen en organiseren 

• Communiceren 

• Verantwoordelijkheid 

• Resultaatgerichtheid 

• Zelfstandigheid 

• Samenwerken 

• Flexibiliteit 

• Klantgerichtheid 

 

 

Wat bieden we?  
• Aantrekkelijk loonpakket 

• Werken in een leuk team 

• Afwisselende / gevarieerde job 

 

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 

mailto:loots@corsendonkhotels.com

