VACATURE TE OUDENAARDE:

Zaalverantwoordelijke taverne Den Dronk
The Outsider maakt mensen gelukkig, liefst met een tikje verrukking & een streepje modder…
Wil jij ons hierbij helpen?

Welk profiel zoeken we?
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Communiceren in het Nederlands lukt perfect, kennis van Frans en Engels is een pluspunt.
Je bent een communicatieve persoon die teamwork & openheid heel belangrijk vindt.
Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid en staat er wanneer dat van je verwacht wordt.
Jij kan de leiding nemen over een team en mensen aansturen met de nodige autoriteit en
respect.
In stressvolle situaties behoud je de rust, je blijft vriendelijk en blijft presteren.
Je kan omgaan met moeilijke klanten en zorgt voor een beleefde, correcte afhandeling van hun
probleem.
Je kan snel werken als dat nodig is, en zorgt nog steeds voor een goed eindresultaat.
Je ziet werk en gaat zelf aan de slag bij rustigere momenten.
Je bent nauwkeurig en perfectionistisch, half werk is voor jou geen optie.
Een propere zaal en bar zijn voor jou erg belangrijk.
Flexibiliteit is voor jou evident, 9 to 5 is niet aan jou besteed, weekendwerk schrikt je niet af.
Je hebt een opleiding in de horeca gevolgd of hebt al voldoende relevante ervaring.

Wat wordt jouw takenpakket?
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbod
•
•
•
•
•
•

•
•

Voltijdse job in de zaal / aan de bar
Bestellingen klaarmaken: dranken van de gewone kaart, warme dranken, cocktails, …
Tafels indekken
Tafelreservaties opnemen en zorgen voor een goede planning
Aansturen van het zaalteam
Klanten bedienen, bestellingen opnemen, afrekening maken
De werkpost onderhouden en schoonmaken
Correct bijhouden van de stock

Een leuke, leerrijke, gemoedelijke omgeving vol diverse uitdagingen
Een geweldige setting midden in de natuur waar ieders doel is om mensen gelukkig te maken
Een team vol jonge, avontuurlijke mensen
Een eerlijke verloning voor jouw harde werk
Flexibiliteit van onze kant: Een open communicatie is voor ons erg van belang!
Ben je ambitieus? The Outsider is een dynamisch bedrijf waar enthousiaste en competente
mensen kunnen doorgroeien
Gelegenheid om deel te nemen aan de vele activiteiten
Naast het werk komen we geregeld samen om zelf leuke zaken te beleven. Op avontuur bij de
collega’s, samen iets gaan eten, ski-uitstap, bijscholingen,… of samen eens op café blijven
plakken. Het hoort er gewoon bij!

Interesse? Contacteer ons!
Mail naar dendronk@outsider.be met motivatie & CV

