Brouwerij St.Bernardus uit Watou is een sterk groeiende brouwerij. We bouwden in 2018
een mooie brasserie. Deze Bar Bernard heeft een groot dakterras en biedt een prachtig
panoramisch uitzicht over onze streek. De bar beschikt over 120 zitplaatsen binnen, 180
op het dakterras en is vrij toegankelijk om onze bieren te degusteren of een hapje te
eten, waarbij we graag inzetten op foodpairing en -sharing. Om ons team te versterken
zijn wij op zoek naar een gemotiveerde zaalmedewerker in vast verband

ZAALMEDEWERKER BAR BERNARD
(m/v/x)
JOBOMSCHRIJVING
Als zaalmedewerk(st)er onthaal je de klanten op een vriendelijke manier, bestel en
bedien je dranken en gerechten en ben je permanent attent voor de noden van de
klant. Bij hun vertrek reken je correct af. Op elk moment sta je in voor orde en netheid in
van de zaal. Samen met het team controleer je de voorraden en geef je bestellingen
door aan de verantwoordelijke. Op basis noden word je ingezet bij banketten en interne
events. Aanvullend help je in de keuken (o.a. versnijden groenten, afwas,..) en sta je in
voor kleine onderhoudstaken.
PROFIEL
• Je hebt oog voor detail en streeft naar perfectie;
• Je hebt reeds een eerste ervaring als zaalmedewerker;
• Je spreekt vlot Nederlands en kan overweg met Frans;
• Klantentevredenheid stel je steeds op de 1ste plaats;
• Je bent flexibel, enthousiast en vriendelijk;
• Je woont in de regio;
• Je hebt een verzorgd voorkomen;
• Je bent beschikbaar om tijdens de week én het weekend te werken, ook ’s avonds;
• Je bent een sterk individu maar kan ook goed in een team functioneren;
• Je hebt geen moeite om het overzicht te bewaren als het wat drukker wordt;
• Je hebt een goede werkethiek: je komt op tijd en we kunnen op je rekenen.
AANBOD
• Je komt terecht in een jong team;
• De volledige werkdag een mooi uitzicht;
• Een voltijdse tewerkstelling in vast dienstverband;
• Een correcte verloning;
• Je doet ervaring op in een gerespecteerde zaak;
• Je werkt in een heel mooi kader en wordt mede-ambassadeur van ons project.
INTERESSE?
Graag een mailtje met motivatie en CV naar jobs@sintbernardus.be
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