
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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Je bent beschikbaar op zondag
(9.30 - 12.30 u. / 13.15 - 18.15 u.)

Je werkt zo’n 18 zondagen per jaar.

Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

Je bent vriendelijk, behulpzaam en sociaalvaardig.

Je beschikt over een hands-on mentaliteit,
neemt initiatief en werkt zelfstandig.

Je beschikt over het nodige enthousiasme.

Je bent flexibel en een teamspeler.

Je woont bij voorkeur in de regio.

WAT WIJ BIEDEN

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

WIL JE TOCH GRAAG EEN
LIJSTJE KUNNEN AFVINKEN?

HOE JE DAG
ERUIT KAN ZIEN.

Brouwerij St.Bernardus uit Watou is een sterk 

groeiende familiale brouwerij die bekend staat om 

haar authentieke en kwaliteitsvolle abdijbieren. 

Deze worden ondertussen wereldwijd geëxporteerd, 

maar staan ook in België aan de top. Wegens de 

sterk verhoogde vraag naar onze bieren, zijn wij op 

zoek naar een flexi-medewerker om ons team in 

de brouwerijwinkel tijdens de vakantieperiodes te 

versterken.

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 brouwerijwinkel.

Na een opleidingsperiode sta je zelfstandig in voor 

de uitbating van de brouwerijwinkel. Je taak bestaat 

hoofdzakelijk uit het onthaal en bedienen van de klanten 

en bezoekers alsook het beantwoorden van vragen 

omtrent het St.Bernardusgamma en de brouwerij. 

Daarnaast help je een handje bij de ontvangst van de 

brouwerijbezoeken, het kassabeheer en fietsverhuur 

behoren ook tot het takenpakket. Tot slot zorg je voor 

orde en netheid van de brouwerijwinkel.

FLEXI OP ZONDAG
IN DE BROUWERIJWINKEL
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