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Deze onderneming is lid van

Operationieel
medewerker

DEFINITIE:

Als ‘Operationeel manager’ ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en succesvol verloop van de dagelijkse werking van het bedrijf. 
Organisatie, werksfeer en rendabiliteit staan hierbij centraal. Je moet een hart hebben voor de horeca en je beschikt over een goed 
commercieel inzicht. Een Operationeel Manager bezit uitstekende leidinggevende capaciteiten, daarbij laat je zien dat je goed kunt 
delegeren en coördineren.

Je zorgt voor een hoge mate van klantentevredenheid en bewaakt en stimuleert de prestaties van je medewerkers, zowel zaal-, 
logistieke- als keukenmedewerkers. Je hebt een voorbeeldfunctie en je staat samen met je collega’s mee op de werkvloer.

PLAATS IN DE ORGANISATIE:

Afdeling: Management
Direct leidinggevende: Manager Event / Catering
Algemeen leidinggevende: CEO

ACTIVITEITEN    TAKEN + COMPETENTIES

 Dagelijkse leiding

 � Coördinatie van het volledige team met rendabiliteit en efficiëntie centraal 

 � Verdeling van taken en verantwoordelijkheden, zonder afstand te nemen van eigen
              verantwoordelijkheden

 � Takenlijsten uitwerken voor de verschillende afdelingen (schoonmaak, afwas, bar, opstart
              en sluit zaal,…) en de opvolging hiervan bewaken

 � Zorgen dat de medewerkers over het arbeidsreglement en de huisregels beschikken en
              deze respecteren

 � Teamvergaderingen en algemene vergaderingen organiseren en leiden

 � Opvolgen en bespreken van competenties van de medewerkers 

 � Evalueren van de werking en voorstellen uitwerking ter verbetering 

 � Anticiperen op verschillende en onverwachte situaties

 � Je staat in voor een goede samenwerking en vlotte communicatie tussen zaal- en
              keukenteam

 � Je draagt zelf actief bij tot een goede algemene werksfeer

 � Motivatie en de inzet van de medewerkers positief beïnvloeden

https://www.facebook.com/www.rietlaer.be/
https://www.instagram.com/het_rietlaer/
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ACTIVITEITEN    TAKEN + COMPETENTIES

 Klantencontact

 � Je bent via verschillende kanalen het eerste aanspreekpunt voor potentiële klanten

 � Mails / telefoons van klanten op een professionele wijze beantwoorden

 � Je zorgt voor een goede permanentie betreffende telefonie en mailing 

 � (Potentiële) klanten bij aankomst verwelkomen en informeren over de organisatie

 � Klantengegevens op een gestructureerde en eenduidige manier verwerken

 � Informatie omtrent de facturatie tijdig doorgeven aan boekhouding 

 � Reservatiesysteem opvolgen: je houdt de reservaties, die binnenkomen via verschillende
              kanalen, nauwkeurig bij 

 � Klantentevredenheid opvolgen

 � Klachtenbehandeling 

 � Een systematische opvolging creëren 

 � Je blijft neutraal en objectief bij het maken van aanbevelingen 

 � Je houdt rekening met de commerciële doelstelling van het bedrijf

 Uitwerking ‘Culinaire gids’

 � Samen met de Food en Beverage Manager de tarieven bepalen van de ‘Culinaire gids’

 � Nieuwe suggesties  voorstellen en/of uitwerken

 � Communicatie met chefkok

 � Tijdig melden van wijzigingen alvorens het drukwerk geleverd wordt

 Voorraadbeheer / leveranciers

 � Professioneel contact met alle leveranciers onderhouden

 � Voorraad beheren en tekorten vaststellen

 � Bestellingen plaatsen of coördineren

 � Leveranciers (laten) controleren en indien nodig wijzigingen doorgeven

 � Rekening houden met de kosten en levertermijnen

 � Rekening houden met de capaciteit van de voorraadruimtes, koelcellen,…

 � Uitzonderlijke bestellingen bespreken met directie

 � Noodzakelijke informatie betreffende de leveranciers of facturatie doorgeven aan de
              boekhouding

https://www.facebook.com/www.rietlaer.be/
https://www.instagram.com/het_rietlaer/
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ACTIVITEITEN    TAKEN + COMPETENTIES

 Inrichting en decoratie bepalen

 � Keuze maken m.b.t. materialen, meubelen, kledij, decoratie,.. 

 � Afspraken maken over uit te voeren werken met medewerker of derden

 � Budget betreffende ‘decoratie’ respecteren en opvolgen

 Marketing
 � Samenwerken met de afdeling marketing

 � Nadenken over nieuwe ideeën

 Opleidingen  � Je geeft aan de personeelsverantwoordelijke door welke opleidingen voor jezelf en
              medewerkers eventueel relevant zijn

 Onthaal nieuwe medewerkers

 � Nieuwe medewerkers en stagiaires verwelkomen en ondersteunen

 � Nieuwe medewerkers en stagiaires informeren over de werking van het bedrijf

 � Opvolgen en evalueren van de competenties en indien nodig bijsturen in overleg met de
              zaalverantwoordelijke en verantwoordelijke van de personeelsdienst

 � Stagementor van stagiaires  (opvolging + evaluatie)

 Communicatie leidinggevende

 � Instructies van de CEO en Manager Event / Catering respecteren en opvolgen

 � Feedback geven aan de CEO Manager en Event / Catering en eventuele problemen melden

 � Budgetteringen bespreken

 Personeelsplanning

 � Maandelijks de uurrooster opvolgen die door de zaalverantwoordelijke wordt opgemaakt

 � Afwezigen (laten) contacteren

 � Wijzingen en vervangingen (laten) aanpassen en melden aan de personeelsdienst

 � Verlofaanvragen opvolgen en problemen melden

 � De nood aan personeel analyseren en melden aan personeelsverantwoordelijke

https://www.facebook.com/www.rietlaer.be/
https://www.instagram.com/het_rietlaer/
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ACTIVITEITEN    TAKEN + COMPETENTIES

Feesten, activiteiten en 
evenementen uitwerken en 
opvolgen

 � Offertes opmaken en bespreken met de klanten

 � Informatie omtrent de facturatie tijdig doorgeven aan boekhouding

 � De menu bespreken met de chefkok

 � Richtlijnen opstellen voor de praktische organisatie (materiaal, externe diensten,…)

 � Richtlijnen opstellen voor de samenwerking tussen de verschillende afdelingen (keuken,
              zaal, afwas, schoonmaak,...)

 � Speciale wensen of noden van de klanten doorbrieven aan de medewerkers (Allergenen,
              personen met een beperking,…)

 � De gasten verwelkomen en fungeren als het eerste aanspreekpunt

Renovatie/defecten/
herinrichting

 � Uitvoerders zoeken, contacteren en offertes aanvragen
 � Deze offertes doorgeven aan de CEO 
 � Opmerken van defecten en nood aan onderhoud aan gebouwen en infrastructuur
 � Communiceren naar CEO

WERKORGANISATIE

SOORT BEDRIJF SECTOR VEREISTEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 Feest- en Seminariezalen Horeca  � Relevante werkervaring van min. 2 jaar
 � Min. ASO-diploma 
 � Beschikken over rijbewijs B

 � Voltijdse tewerkstelling als 
bediende

 � Onregelmatige werkuren + 
flexibel uurrooster

 � Rechtstaand en zittend werk

 � Werken in weekends en op 
feestdagen

 � Mogelijkheid tot ontwikkeling 
van eigen competenties + 
opleidingsmogelijkheden

 � Ondertekenen van 
arbeidsreglement en bijhorende 
huisregels

 � Ondertekenen van Carpolicy – 
GSM-policy en Laptoppolicy

https://www.facebook.com/www.rietlaer.be/
https://www.instagram.com/het_rietlaer/
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