
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Functieomschrijving 
Corsendonk Duinse Polders is gelegen in de populaire en levendige badstad 

Blankenberge en zo het uitgelezen vakantiecentrum voor strandliefhebbers. 

Het hotel is slechts enkele tientallen meters verwijderd van het strand. Ook op 

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

minigolf-, tennis-, volleybal- en basketbalterreinen zorgen ervoor dat onze 

gasten zich geen minuut moeten vervelen. 

Momenteel zijn wij voor Corsendonk Duinse Polders te Blankenberge op zoek 

naar een gemotiveerde zaalmedewerker. 

Je onthaalt en bedient onze gasten en bent het eerste aanspreekpunt bij 

vragen over het menu, dranken, allergieën of intoleranties, ... Daarnaast leid 

je de mise-en-place van de zaal in goede banen en zie je tijdens jouw shift 

toe op orde, netheid en veiligheid. 

Je zal de activiteiten van het zaalpersoneel plannen o.b.v. het aantal 

reservaties: uurroosters opstellen, takenverdeling maken, richtlijnen geven en 

hiervoor de nodige administratie uitvoeren. 

Je geeft tijdig bestellingen door die niet meer voorradig zijn. 

Kortom, je zal samen met jouw collega's zorgen voor een goed draaiend 

restaurant. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Zaalmedewerker 
@Corsendonk Duinse Polders 



 

Jobgerelateerde competenties 

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

• De tafels klaarmaken voor de dienst 

• Gerechten opdienen in de zaal 

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

de kaart aanbieden 

• De tafels afruimen 

• De zaal van het restaurant schoonmaken 

• 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?  
• Aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen 

• Je komt terecht in een leuke, uitdagende functie binnen een 

dynamische en groeiende organisatie. 

• Onmiddellijke opstart met vast contract 

 

 

Plaats tewerkstelling 
Hotel Corsendonk Duinse Polders 

Baron Ruzettelaan 195 8370 BLANKENBERGE 

 

Solliciteren? 
TAV: Mevr. Ellen Keersmaekers 

Gelieve uw CV te bezorgen aan personeel@corsendonkhotels.com 

mailto:personeel@corsendonkhotels.com

