
Proef het verhaal van St.Bernardus. Een abdijbier dat er eigenlijk geen is. Ons 

verhaal start begin de jaren 1900. Een brouwproces van 75 jaar met respect voor 

het verleden, aangelengd met een frisse vernieuwende toets. Hoe het verder 

evolueert lees je door de QR-code te scannen.

Iedereen die bij ons werkt, komt binnen met een eigen verhaal. Zo hebben 

we Marco, onze sales manager die erin slaagde een kopieerapparaat te 

verkopen van € 20.000 aan onze CEO. Jan, technieker in de bottelarij 

en trotse bezitter van een tapkraan bij zijn thuis. En dat maakt het leuk, 

kunnen zijn wie je bent binnen een ongedwongen sfeer.

Watou, woare? Een pittoresk dorp aan de schreve. Voor sommigen een 

thuismatch, voor anderen is de rit naar het werk elke dag het gevoel van 

een weekendje weg.

Langs een filevrije route, tussen de Vlaamse velden vind je onze brouwerij 

die de warmte uitstraalt van een lokaal bedrijf maar met een naam ver over 

de grenzen heen.

Uitgegroeid tot veel meer dan dat, maar met respect voor onze 

geschiedenis en voor onze collega’s. Werken bij ons is praten in je eigen 

taal of je talenkennis uitbreiden met de vierde wereldtaal, West-Vlaams. 

Werken bij ons is deel uitmaken van een team met allemaal dezelfde 

gemeenschappelijke deler, de liefde voor de Heavenly Nectar.

Kom jij ons jouw verhaal vertellen? 

EEN ABDIJBIER DAT ER EIGENLIJK GEEN IS.

HOW IT ALL STARTED ...

WERKEN BIJ ST.BERNARDUS, DAT IS THUISKOMEN

VACATURE
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Een ‘handige harry’ met technische basis
(zagen, boren, schijven, ...)

Gemotiveerd om te werken en
de handen uit de mouwen te steken.

Niet bang om je handen vuil te maken.

Fysiek in orde.

Zelfstandig kunnen werken.

Ordelijk & op een veilige manier werken.

Kwaliteitsvol werk afleveren.

Als je beschikt over een bewijs heftruck & besturen 
hoogwerker is dit een sterke troef, zo niet ben je bereid 
om deze opleidingen te volgen.

Je woont in de regio.

HEB JE NU ZOIETS VAN ‘K ÈN DOA GOESTE VOORN’?
SOLLICITEREN KAN VIA JOBS@SINTBERNARDUS.BE.

WIL JE TOCH GRAAG EEN
LIJSTJE KUNNEN AFVINKEN?

• Een heel gevarieerde job waarbij je alle afdelingen van de volledige site kan ondersteunen.

• Zowel binnen als buiten werken.

• Een voltijdse functie met vast contract. 

• Dagwerk.

• Aangename werkomgeving binnen een collegiaal & dynamisch team.

• Marktconform verloningspakket met extralegale voordelen zoals een groeps- en hospitalisatieverzekering.

• Goed bereikbare, filevrije werkomgeving.

KLUSJESMEDEWERK(ST)ER

HOE JE DAG
ERUIT KAN ZIEN.

ALGEMENE KLUSJES EN KLEINE HERSTELLINGEN
 • M.b.t.  elektriciteit (vb: lampen vervangen, …)
 • M.b.t.  mechaniek (vb: filters airco vervangen, …)
 • M.b.t.  sanitair (vb: toiletten, leidingen ontstoppen, …) 
 • M.b.t.  meubilair (vb: kaders ophangen, deuren afstellen, ...)
 • M.b.t.  infrastructuur (vb: kleine schilderwerken, ...)

SCHOONMAAK
 • Terrassen reinigen met hogedruk, tuinmeubilair reinigen
 • Ondergrondse parking reinigen
 • Containers, vuilbakken buiten zetten
 • Zaken op orde zetten
 • ...

GROENDIENST
 • Bladeren opruimen
 • Gras maaien 
 • Hagen snoeien
 • ...

BIJSPRINGEN WAAR NODIG

WAT WIJ BIEDEN
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