
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 op zoek naar een 
gemotiveerde medewerker voor de cafetaria - student 

Je zal gerechten en toebehoren klaarzetten voor zelfbediening. Daarnaast 
sta je in voor het afruimen van de tafels en aanvullen van de voorraad en de 
frigo's. Ook betalingen innen maakt deel uit van je takenpakket en verder sta 
je in voor de netheid van de bar en de cafetaria. 
 

Wie zoeken we? 
• Ervaring is een pluspunt, maar geen must 
• Onze gasten komen voor jou op de eerste plaats en je ben sociaal 

ingesteld 
• Je bent enthousiast, flexibel en communicatief 
• Je kan zelfstandig werken alsook perfect functioneren in teamverband 
• Je bent bereid om te werken op weekdagen en/of in de weekenden 
• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels en een flink mondje Frans 

 
Jobgerelateerde competenties 

• De dranken klaarmaken en aan de toog, in de zaal, op het terras aan 
de klant serveren 

• De glazen afwassen 
• De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten 
• De klant ontvangen en de bestelling van dranken opnemen 

 
 
 
 
 

Cafetaria medewerker (student) 
@Corsendonk Duinse Polders 



 

• De betaling voor de consumpties innen 
• De tafels, toog afruimen 

De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken 

 
Persoonsgebonden competenties 

• Plannen en organiseren 
• Communiceren 
• Resultaatgerichtheid 
• Zelfstandigheid 
• Samenwerken 
• Klantgerichtheid 

 

Wat bieden we?  
• Je werkt in een de populaire en levendige badstad 
• Je komt terecht in een jong en enthousiast team 
• Het hotel heeft zijn eigen kusttramhalte 
• Een correcte verloning volgens PC 302 Horeca 
• Uurrooster bespreekbaar 

 

Plaats tewerkstelling 
CORSENDONK DUINSE POLDERS 
Baron Ruzettelaan 195 8370 BLANKENBERGE  
 

Solliciteren? 
TAV: Dhr. Dries Vanackere 
Gelieve uw CV te bezorgen aan vanackere@corsendonkhotels.com  
 


