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DEFINITIE:

Voor onze feestzaal ’t Rietlaer te Rillaar, zoeken we een gedreven zaalverantwoordelijke met een hart voor de horecasector. Je 
bent medeverantwoordelijk voor het efficiënt en succesvol verloop van de feesten, activiteiten en evenementen in onze horecazaak. 
Organisatie, werksfeer en rendabiliteit staan steeds centraal. Je zorgt voor een hoge mate van klantentevredenheid en bewaakt en 
stimuleert de prestaties van je medewerkers. Je hebt een voorbeeldfunctie en je staat samen met je collega’s mee op de werkvloer.

PROFIEL:

 � Je hebt zin voor nauwkeurigheid

 � Je kan op een duidelijke en enthousiaste wijze taken delegeren,

 � zonder afstand te nemen van je eigen verantwoordelijkheden

 � Je kan instructies opvolgen van de operationeel manager

 � Je bent stressbestendig

 � Je kan goed anticiperen op verschillende en onverwachte situaties

 � Je kan zelfstandig werken

 � Je bent zeer flexibel ingesteld

 � Je bent een teamplayer en draagt bij tot een positieve werksfeer

 � Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken

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

 � Je kan goed organiseren

 � Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent gedisciplineerd

 � Je hebt ambitie

TAKEN:

 � Je zorgt ervoor dat de klant een aangename ervaring overhoudt aan zijn bezoek. Eventuele klachten verwerken, vragen    
 beantwoorden, gastvrijheid uitstralen.

 � Voorbereiding van de zaal. Je zorgt ervoor dat alle activiteiten en evenementen perfect verlopen door erop toe te zien dat alles 
 aanwezig is in de zaal. Netheid staat hierbij centraal.

 � Je steekt de handen uit de mouwen op de werkvloer.

 � Goede communicatie tussen zaal en keuken garanderen en actief bijdragen tot een goede algemene werksfeer.

 � Oog hebben voor de rendabiliteit van de zaak.

VEREISTEN:

 � Geen specifieke studievereisten, motivatie en ervaring gaan boven opleiding

 � Ruime en relevante horeca ervaring is een must

 � Nederlands (zeer goed) Een afwisselende en uitdagende job met een flexibel uurrooster

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

 � Een afwisselende en uitdagende job met een flexibel uurrooster

 � Je komt terecht in een jong en dynamisch team

 � Opleidingsmogelijkheden

 � Ruimte voor inbreng, eigen ideeën en suggesties

 � Mogelijkheid tot ontwikkeling van eigen competenties

 � Voltijds contract van onbepaalde duur

 � Dagwerk / weekendwerk / avondwerk / sporadisch nachtwerk

 � Je mag rekenen op een correcte verloning en interessante voordelen zoals woon-werkvergoeding en ecocheques

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