VACATURE
EEN ABDIJBIER DAT ER EIGENLIJK GEEN IS.
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.

HOW IT ALL STARTED ...

WERKEN BIJ ST.BERNARDUS, DAT IS THUISKOMEN
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?
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KELNER
HOE JE DAG
ERUIT KAN ZIEN.

WIL JE TOCH GRAAG EEN
LIJSTJE KUNNEN AFVINKEN?

Alle dagen een 360° graden uitkijk vanuit onze rooftopbar
over weidse landschappen, het is wat anders dan kijken op
torenhoge buildings in Brussel.

Horeca-ervaring
Oog voor detail en je streeft altijd naar perfectie
Klantvriendelijk ben je bovenal

Daarnaast zijn je dagen veelzijdig en plezant. Elke dag
opnieuw kom je in contact met nieuwe mensen en ben jij één
van de vaste gezichten van onze rooftopbar Bar Bernard.

Goede kennis Nederlands – en in staat om onze
bezoekers van over de grens te woord te staan
in het Frans en Engels.

Je ontvangt klanten en begeleidt hen naar de tafel.

Een uurrooster voor jou loopt van woensdag tot
zondag, uiteraard voorzien we de nodige rust.

Je bent een goede gastheer / vrouw en zorgt ervoor
dat klanten met al hun vragen bij je terecht kunnen.

Tijdens drukke periodes weet je je kalmte te bewaren
en tover je nog altijd een glimlach op je gezicht.

Je bedient niet enkel je gasten maar
je adviseert hen ook bij hun keuze.

Stiptheid en betrouwbaarheid draag
je diep in je waarden.

Met je alziend oog ben je attent voor de noden van je klant.

Een teamplayer die zijn/haar steentje bijdraagt
aan de goede sfeer.

Je biedt ondersteuning bij evenementen en banketten.

De passie voor het vak.

WAT WIJ BIEDEN
Een familiale sfeer met de echte West-Vlaamse
ondernemersmentaliteit. Een omgeving waar je altijd
werkt binnen ‘de leute en het plezier’.

Een vast contract en voltijds uurrooster.
Werken op de mooiste rooftopbar van
West-Vlaanderen (en ver daarbuiten).

Je komt terecht in een leuk dynamisch team
waar ambiance één van de kernwaarden is.

Een marktconform loon én maaltijdcheques.
Een werkplek dicht bij huis, of een plek
waar het altijd wel wat voelt als vakantie.

De kans om te groeien en verantwoordelijkheid
te nemen.

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