Domein De Putten is de vestiging binnen Groep Van Eyck die zich vooral richt op jonge gezinnen met kinderen.
Terwijl de kinderen zich naar hartenlust amuseren in de verschillende buitenspeeltuinen en de unieke binnenspeeltuin,
kunnen de ouders genieten van een drankje of een lekker diner in de brasserie, conceptbuffet of op het uitgestrekt
terras. Ook scholen kunnen hier het ganse jaar terecht. De Putten biedt verschillende programma’s aan, verzorgd door
een extern animatieteam. Zowel bij goed als bij slecht weer beleven kleuters en/of leerlingen een reuze-toffe dag.

Een eerste rangkelner (M/V)
Takenpakket :
In eerste instantie ben je mee verantwoordelijk voor de controle over de zaal, hieronder verstaan wij de
voorbereidende werkzaamheden, aansturen zaalmedewerkers, ontvangst en begeleiding van onze klanten,
tegelijkertijd steek je zelf mee de handen uit de mouwen en werk je actief mee!
Als verantwoordelijke kelner begeleid je het personeel dagelijks om zo het niveau op punt te houden en te verhogen.
Samen met de bedrijfsleider zorg je voor het commercieel onthaal van klanten, d.m.v. het voorstellen van onze
diensten, ook de nazorg is een belangrijk gegeven.

Verwacht :








Je hebt passie voor je vak
Je hebt al wat ervaring doorheen de jaren opgebouwd
Je kan het team van zaalmedewerkers en studenten aansturen
Klanten op een spontane manier commercieel te woord staan en het spontaan toelichten van de
mogelijkheden binnen Domein De Putten.
Bediening in brasserie, privé feesten, en concepten
Mee bouwen en denken naar een succesvolle toekomst van Domein De Putten
Verantwoordelijk voor kassa ontvangst en aftellingen.

Wij bieden :
Een goede en correcte verloning volgens ervaring en kennis.
Een voltijds contract 38u volgens af te spreken variërend uurrooster, hierin dien je rekening te houden met
weekendwerk. Je komt terecht in een dynamisch team met een familiale sfeer.
Bij de juiste inzet zijn er zeker doorgroeimogelijkheden.

Plaats tewerkstelling
Houtum 51
2460 Kasterlee

Interesse in deze job?
Twijfel niet en contacteer ons vandaag nog.
Schriftelijk met een Curriculum Vitae en motivatiebrief – E-mail cindy.embrechts@domeindeputten.be

