Brouwerij St.Bernardus uit Watou is een sterk groeiende familiale 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 klein hapje te eten, waarbij we graag inzetten op foodpairing en -sharing. Om ons team
te versterken zijn wij op zoek naar gemotiveerde jobstudenten en flexi-jobbers.
Daarnaast beschikken we over een gloednieuwe Beershop, waar ondermeer onze kwaliteitsvolle
abdijbieren verkocht worden. Om ons team in de Beershop te versterken zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde jobstudent.

JOBSTUDENTEN & FLEXI-JOBS BAR BERNARD
JOBSTUDENT BEERSHOP
JOBOMSCHRIJVING
Bar Bernard
•

Je werkt mee achter de bar of in de zaal;

•

Je stelt de klanten centraal en probeert aan al hun verwachtingen te voldoen.

Beershop
•

Je staat in voor het onthaal en bedienen van de klanten, inclusief kassabeheer;

•

Je zorgt voor orde & netheid in de shop.

PROFIEL
Algemeen
•

Klantentevredenheid stel je steeds op de 1ste plaats;

•

Je bent flexibel, enthousiast en vriendelijk;

•

Je hebt affiniteit met speciaalbier (interesse is al een goed begin);

•

Je woont in de regio;

•

Je hebt een verzorgd voorkomen.

Bar Bernard
•

Je bent beschikbaar om te werken tijdens het weekend en ook ’s avonds.

Beershop
•

Je bent minimum 18 jaar.

•

Je bent beschikbaar om te werken tijdens schoolvakanties (dagwerk);

•

Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

AANBOD
•

Een familiaal bedrijf met een jong en dynamisch team, waar zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidszin sterk gewaardeerd worden;

•

Een correcte verloning;

•

Je doet ervaring op in een gerespecteerde zaak.

INTERESSE?
Bar Bernard
Graag een mailtje met motivatie en CV naar personeel@barbernard.be
Beershop
Graag een mailtje met motivatie en CV naar jobs@sintbernardus.be

