Naam zaak :

Track 75

Website :

www.track75.be

Locatie :

Harelbeke

Zoekt :

Zaal en keukenpersoneel

Profiel :

Nederlandstalig , zelfstandig en werken in teamverband,
flexibel, oog voor detail, sociaal, …

Taken :

Zaal: Het opnemen van de keuze van de klant. Opdienen en
afruimen van drank en eten, hygiëne van de zaal
Keuken: mis en place voorbereiden, koude kant bereidingen:
slaatjes, tapa’s , desserts, …

Uurrooster :

Maandag, dinsdag en zaterdagmiddag gesloten
1e zondag van de maand ook gesloten
Verlofperiodes: grote vakantie en kerstvakantie

Startdatum :

Onmiddelijke indiensttreding

Contact :

Naam :

Karl Mahieu

Adres :

Stationsplein 1A- Harelbeke

Tel. :

0479/95.41.10

Email adres :

karlmahieu@hotmail.com

Voor een nieuw gastronomisch restaurant te Outer zijn wij op zoek naar JOU!
Starten vanaf September

Functie:

Kelner
Restaurant Oltra is op zoek naar een kelner die gedreven
is met liefde voor de horeca.
Jij bent verantwoordelijk voor het klaarzetten van het restaurant voor de service.
Jij staat in voor het opdienen, voorstellen en afruimen van de gerechten,
dranken inzetten en afruimen.

Profiel:
Je hebt reeds gewerkt in de bediening.
Je bent klantvriendelijk en leergierig.

Aanbod :
Een vast contract van 38u
Mooie verloning
Vrij op zondag , maandag , dinsdagmiddag en zaterdagmiddag
Het restaurant neemt verschillende keren verlof tijdens de schoolvakanties

Stuur je cv en motivatie door naar
dgjonathan@hotmail.com

Voor een nieuw gastronomisch restaurant te Outer zijn wij op zoek naar JOU!
Starten vanaf September

Functie:

gastheer of gastvrouw/ sommelier
Restaurant Oltra is op zoek naar een gastheer of gastvrouw die gedreven
is met liefde voor de horeca.
jij wordt het gezicht van de zaak!
Jij ontvangt de gasten en begeleidt ze aan tafel , stelt de menu’s voor en neemt de bestellingen op.
Je stelt de wijnen voor bij elk gerecht.
En vervolgens hou je een oogje in het zeil of help je de rest van de bediening om alles perfect te laten
verlopen .
Op het einde zal je ook verantwoordelijk zijn voor het opmaken van de rekeningen en de betalingen
ontvangen .

Profiel:
je hebt vertrouwen in jezelf en kan omgaan met verantwoordelijkheid.
Je ben vlot en vriendelijk in omgang en hebt de nodige vakkennis

Aanbod :
Een vast contract van 38u
Mooie verloning
Vrij op zondag , maandag , dinsdagmiddag en zaterdagmiddag
Het restaurant neemt verschillende keren verlof tijdens de schoolvakanties

Stuur je cv en motivatie door naar
dgjonathan@hotmail.com

Naam zaak :

De Kippe

Website :

www.dekippe.be

Locatie :

Stationsstraat 50 a 8650 Merkem

Zoekt :

Zaalverantwoordelijke
Als zaalverantwoordelijke ga je samen aan de slag met ons en je team om een
uitstekende service te bieden. Je straalt positiviteit uit en kan daarmee je team
motiveren.
Een tandje bijsteken, alles geven voor een ultieme service en werking is jouw…

Profiel :

Bij ons zeggen ze de koe bij de horens pakken en sjette geven. En achter de
service gaan we er nog eens over babbelen😉

We zijn een grote bistro, 160 zitplaatsen binnen en 160 zitplaatsen buiten, die
onze Leen kan vervangen. (Leen vertrekt op wereldreis).
Op woensdag en donderdag is het redelijk rustig en is er soms een
muzieknamiddag.

Taken :

Vrijdag , zaterdag en zondag zijn onze topdagen. We hebben dan zo een 15 - 18
man personeel in dienst, en hebben we iemand nodig die de mensen kan
ontvangen en het personeel kan dirigeren.

Uurrooster :

We zijn maandag en dinsdag gesloten. Woensdag tot vrijdag vanaf 14:00 tot ong
23:00. Zaterdag en zondag 11:00 tot gesloten

Startdatum :

Kan al vanaf 01.07.22

Contact :

Naam :

Katrien Monkerhey

Adres :

Stationsstraat 50a 8650 Merkem

Tel. :

051/ 544048

Email adres :

dekippe@telenet.be

VACATURE
De Royal Ostend Golf Club is op zoek naar een zelfstandige uitbater bar &
restaurant.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonsgebonden competenties
Orde en netheid zijn een prioriteit.
Stressbestendig tijdens drukke momenten.
Commerciële en vriendelijke ingesteldheid.
Organisatietalent.
Meertaligheid.
Job description
De volledige verantwoordelijkheid dragen voor het horeca gedeelte van de
club. Dit houdt onder andere in:
Bestellingen plaatsen, voorraad opvolgen.
Personeel aanwerven en de richtlijnen van de organisatie aanleren.
Aanbieden van dranken en snacks, een weeklunch, een weekmenu, een
weekendmenu en seizoensgebonden suggesties.
Plannen en organiseren van evenementen.
De organisatie boekhoudkundig en administratief beheren.
De voorziene ruimtes onderhouden en schoonmaken.
Aanbod
Bestaand klienteel (leden en bezoekers die deel uitmaken van de
golfgemeenschap).
Woonst (geen verplichting) inbegrepen in de maandelijkse huur.
Alle kosten zoals elektriciteit, water, herstellingen, verwarming, worden
gerdragen door de club.
Ingerichte keuken.
Interesse? Gelieve uw kandidatuur met CV te sturen naar
eeckmanann@gmail.com

Naam zaak :

NV Patrilam

Website :
Locatie :

Zoekt :

Profiel :

Taken :

Regio Waregem
Medewerker(s) als kok en/of restaurantbeheer
Gratis inwonen, bedrijfswagen en verloning zijn bespreekbaar.
Flexibel,
resultaaten
communicatievaardigheden
-

-

goede

Koken en organisatie restaurant alleen en/of in teamverband
Voorraden beheren (tekorten vaststellen, bestellingen
plaatsen)
Toepassing van de procedures voor veiligheid, hygiëne en
kwaliteit bewaken

Uurrooster :

Bespreekbaar

Startdatum :

Bespeekbaar (rond 15 juli)
Naam :

Contact :

klantgericht,

Jan Lambrecht

Adres :
Tel. :

0475 27 12 83

Email adres :

info@patrilam.com

Naam zaak :

Mister Spaghetti

Website :

https://www.mister-spaghetti.com/

Locatie :

Aalst, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Oostende Roeselare

Zoekt :

Profiel :

Taken :

Student Restaurant Ninja
Restaurant Ninja
•
•
•
•
•

Grote zin voor verantwoordelijkheid
Gebeten door de horeca microbe
Basis horeca-ervaring/opleiding
Gezonde interesse in cijfers
Ambitie om vooropgestelde doelstellingen te bereiken

• Jouw zelfgekozen rol in de keuken of in de zaal
• Reservatiebeheer en zaalplanning, met ondersteuning van de
Restaurant Master
• Kassa maken, bij afwezigheid van de Restaurant Master
• Zaak correct afsluiten, bij afwezigheid van de Restaurant Master
• Personeelsplanning maken, met ondersteuning van de Restaurant
Master
• Sollicitatiegesprekken met toekomstige Spaghotties, met ondersteuning
van de Restaurant Master
• Ontvangen van bestellingen
• Bestellingen helpen plaatsen
• Basis analyse op de kosten
• Meedenken en voorstellen doen om efficiënter te werken
• Meedenken over optimaliseren van werkhandelingen
• Mogelijkheid tot inspringen in andere vestigingen
• Je bent een echte Mister Spaghetti ambassadeur

Uurrooster :

38 uur

Startdatum :

Te bepalen

Contact :

Naam :

Amélie Verougstraete

Adres :

HQ: Oedelestraat 1, 8580 Avelgem

Tel. :

056 19 63 83

Email adres :

amelie@mister-spaghetti.be

Naam zaak :

Hotel Astoria

Website :

www.hotelastoria.be

Locatie :

Leopoldlaan 7,8420 De Haan

Zoekt :

Receptioniste

Profiel :

Sociaal, vlot, flexibel, meertalig, goed voorkomen, zelfstandig
kunnen werken.

Taken :

Check-in, check-out, reservaties aannemen, hotelprogramma,
toeristische informatie verstrekken, telefoon, mails
beantwoorden. Meehelpen indien nodig ( bar en ontbijt)

Uurrooster :

In shiften : van 8 – 15 h en van 14 h30 tot 22 h. weekendwerk.

Startdatum :

Zo snel mogelijk

Contact :

Naam :

Colin Dearman

Adres :

Leopoldlaan 7, 8420 De Haan

Tel. :

059/24 24 11

Email adres :

colin@hotelastoria.be

Naam zaak :

Ranson & ’t Kaaskorstje

Website :

www.slagerijranson.be

Locatie :

Sint-Andries (8200 Brugge) Adres: Gistelse Steenweg 602

Zoekt :

Hulp voor in de winkel en werkplaats voor in de weekends,
feestdagen, vakanties
- je bent een enthousiast persoon, aangenaam in omgang
en supervriendelijk en beleefd naar de klanten toe!
- je ziet werk, bent ondernemend en deinst er niet voor terug een stapje
vlugger te zetten als de winkel vol met klanten staat

Profiel :

- je bent stipt (op tijd komen), aandachtig (vleeswaren naar keuze van
klant snijden: fijn, dik,…; kassasysteem) en zeer gedreven (je weet van
aanpakken en volgt gedreven de werkinstructies)
- je bent mondig: klanten informeren (productkennis) en motiveren tot
aankoop
- je bent verzorgd : proper voorkomen (haren netjes gebonden), en
altijd met een big smile
Bedoeling is dat je ons team versterkt tijdens het weekend,
feestdagen & vakanties. Een leuke en uitdagende job in een tof team.
Wil jij ons team versterken?

Taken :

Klanten bedienen in de winkel, winkel aanvullen, soms helpen
producten maken bv. Hamburgers,...

Uurrooster :

Za: 9u – 13u of 14u – 18u30; zo: 7u30 – 12u30 of 8u30 – 13u

Startdatum :

Zo vlug mogelijk

Contact :

Naam :

Kristof Ranson

Adres :

Gistelse Steenweg 602, 8200 SINT-ANDRIES

Tel. :

050/38.64.49

Email adres :

info@slagerijranson.be

Naam zaak :

Four Seasons Hotel Megève

Website :

Www.fourseasons.com/Megeve

Locatie :

Megève, Alpen, Frankrijk

Zoekt :

Medewerkers Roomservice/Minibar/Pool

Profiel :

Actief, leergierig, positief, Frans is geen vereiste maar je leert
het snel

Taken :

Voorbereiden en bedienen van bestellingen voor hotelgasten
van Roomservice en private dining in de kamers.
Bereiden van cocktails, bediening van lunch en drinks rondom
het zwembad.

Uurrooster :

39u per week, 5 dagen per week, 2 vrije dagen aansluitend

Startdatum :

Zo snel mogelijk

Contact :

Naam :

Jelle Boeykens

Adres :

Megeve, Frankrijk

Tel. :

+33637854374

Email adres :

Jelle.boeykens@fourseasons.com

Naam zaak :

Hotel La Réserve

Website :

www.la-reserve.be

Locatie :

Knokke-Heist

Zoekt :

Een gedreven kokstalent

Profiel :

Dynamisch, leergierig, positieve ingesteldheid

Taken :

Services meedraaien (coupé en weekendwerk), chef de
partie (warme keuken hoofdzakelijk)

Uurrooster :

Intern te bespreken zodat het werk en de aanwezigheid voor
iedereen in balans blijft

Startdatum :

Onmiddellijk

Contact :

Naam :

Mathieu Maertens

Adres :

Elizabetlaan 160, 8300 Knokke-Heist

Tel. :

+32 (0)50 61 06 06

Email adres :

mathieu.maertens@la-reserve.be

Naam zaak :

Hotel Martin’s Brugge

Website :

www.martinshotels.com

Locatie :

Oude Burg 5 -Brugge

Zoekt :

Receptionist(e) m/v

Profiel :

Een gastvrij, sociaal en proactief persoon.
Voltijds met variabel uurrooster
Drietalig (Fr-Nl-Eng)
Kennis van het programma Opera is een pluspunt.

Taken :

Inchecken/uitchecken van de gasten;
Verantwoordelijk van de gastenbeleving;
Telefonisch en per email de communicatie verzorgen aan de
Front Office.

Uurrooster :

Shifts van 7u-15u en van 15u-23u

Startdatum :

Zo snel mogelijk

Contact :

Naam :

Benjamien Caerels

Adres :

Oude Burg 5

Tel. :

050 44 51 06

Email adres :

Benjamien.caerels@martinshotels.com

Naam zaak :

Hotel Martin’s Brugge

Website :

www.martinshotels.com

Locatie :

Oude Burg 5 -Brugge

Zoekt :

Reservation Clerk m/v

Profiel :

Een gastvrij, sociaal en proactief persoon.
Voltijds met variabel uurrooster
Drietalig (Fr-Nl-Eng)
Kennis van het programma Opera is een pluspunt.

Taken :

Verantwoordelijk van de gastenbeleving;
Inboeken van reservaties en behandelen van aanvragen;
Telefonisch en per email de communicatie verzorgen van de
reservaties; Wensen van de gasten communiceren; ...

Uurrooster :

Dagwerk met weekendwerk mogelijk

Startdatum :

Zo snel mogelijk

Contact :

Naam :

Benjamien Caerels

Adres :

Oude Burg 5

Tel. :

050 44 51 06

Email adres :

Benjamien.caerels@martinshotels.com

Naam zaak :

Padrone

Website :

www.padrone.be

Locatie:

Diksmuidebaan 200,8480 Ichtegem

Zoekt :

Een gemotiveerde hulpkok, stipt en verzorgd voorkomen

Profiel :

Jonge dynamische kracht met goede opleiding

Taken :

De gerechten opmaken om op te dienen, meehelpen met de
chef , warme en koude keuken

Uurrooster :

Te bespreken 38u week

Startdatum :

Onmiddellijk

Contact :

Naam :

Derycke Angelique

Adres :

Provinciebaan 54,8680 Koekelare

Tel. :

051/589725

Email adres :

info@vermeersch-bvba.be

Sous-chef
Radisson Blu hotel
Brugge
Bedrijf:
Het Radisson Blu Hotel Brugge is het nieuwste 4 sterren hotel in
Brugge, en is op zoek naar een sous chef voor ons Black Swan
restaurant! Het hotel beschikt over 109 kamers, 6 multi-functionele
vergaderzalen en een culinair restaurant. Onze organisatie kenmerkt
zich door een no-nonsense cultuur waar kwaliteit, creativiteit,
ambacht en enthousiasme voorop staan.
Je brengt jouw liefde voor de horeca over op de gasten, hebt oog
voor detail, kwaliteit en signaliseert de mogelijkheden om dit te
verbeteren.
Hectiek en werkdruk zijn jouw niet vreemd, hieronder zal de
kwaliteit van je werk nooit lijden.
Heb jij passie voor een schone omgeving, leer je graag wat bij over
het bereiden van eten in een professionele keuken en werk je graag
in een gemotiveerd team? Mail of bel ons dan vandaag nog!
Taken en verantwoordelijkheden:
Functieomschrijving:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Rechterhand van de chef, chef kunnen vervangen indien
nodig.
De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie,
samenstelling, afwerking, ...)
Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden, opbinden,
omwikkelen, ...)
De ingrediënten doseren en mengen
Menu’s uitwerken, recepten creëren of aanpassen
(samenstelling, nieuwe smaken, ...)
De werkpost en het keukengerei onderhouden en
schoonmaken
Het werkblad en het keukengerei klaarmaken,toestellen
aanzetten (ovens, kookplaten, ...)
Bereidingen en producten verpakken en etiketteren
(fabricatie- en houdbaarheidsdata) Ze opbergen in de
koelruimte, de voorraadkamer, ...
De bereiding en de productie van gerechten superviseren,
controleren of de regels voor voedselveiligheid worden
toegepast
De goederen ontvangen en controleren, de goederen opslaan
in een koelkamer of voorraadkamer

Plaats tewerkstelling: RADISSON BLU BRUGGE, Frank Van Ackerpromenade 17,
8000 Brugge, Belgium
Type contract:
Vast contract
Type job:

Voltijds
Ons aanbod:
•

Aanbod en voordelen:

•
•

Tijdsregeling:

Een voltijdse job in een snel groeiende en familiale
organisatie
Interne opleidingen en begeleiding met
doorgroeimogelijkheden
Marktconform salaris, gratis maaltijden tijdens de werkuren

Na 3 maanden in dienst wereldwijd verblijfskorting in onze hotels
2 ploegenstelsel

Gezocht profiel
Werkervaring:
Studies:

Algemene vereisten:

Talen:

Geen ervaring
Geen specifieke studievereisten
Wij zoeken:
•
•
•
•

Koken is uw passie
Je hebt reeds ruime tijd ervaring in de keuken
Je hebt een “Yes I Can-attitude”
Je bent flexibel en bereid om op zon- & feestdagen te werken

•

Geen specifieke vereisten
Nederlands of Frans of Engels

Sollicitatieprocedure
Contactpersoon:

Mevrouw Aster Baert
Aster.baert@radissonblu.com

VACATURE Demi Chef de Partie
Taken

Profiel

•

Rechterhand van de chef, chef kunnen vervangen indien nodig

•

Koken is uw passie

•

De gerechten opmaken en opdienen

•

Je hebt reeds enige ervaring in de keuken

•

De ingrediënten doseren en mengen

•

Flexibel en stressbestendig

•

De werkpost en het keukengerei onderhouden en schoonmaken

•

Teamspirit

•

De goederen ontvangen en controleren

•

Passie voor hospitality

•

Bereidingen en producten verpakken en etiketteren

•

Yes I Can! Uitstraling

Contact
Aster.baert@radissonblu.com
0493 79 55 23

Naam zaak :

De Lovie vzw

Website :

www.delovie.be

Locatie :

Poperinge, Krombeekseweg 82

Zoekt :

Kok
Voldoende kennis hebben van kooktechnieken

Profiel :

Kunnen bedienen van een diversiteit van kooktoestellen
aanwezig in een grootkeuken
Kunnen werken volgens de principes van de wetgeving op de
hygiëne in grootkeukens.
Beschikken over een goede fysiek

Taken :

Bereiding van middagmalen en avondmaal incl. alle
voorbereidingen
Portioneren van de maaltijden
Afwassen van de gebruikte keukentoestellen
Schoonmaken van de lokalen
Stockeren van de aangeleverde goederen
Bijdragen tot de logistieke ondersteuning van de werking van
de keuken

Uurrooster :

Maandag – vrijdag: 6.30-15.00u

Startdatum :

27/06/2022

Contact :

Naam :

Pieter Paelinck

Adres :

Krombeekseweg 82

Tel. :

0495 14 08 91

Email adres :

Pieter.paelinck@delovie.be

Naam zaak :

Cuore di puglia
Website :
Locatie :

Brugge
Zoekt :

(Hulp)kok
Profiel :

Wie zin heeft voor te leren
Taken :

Koken - bedienen
Uurrooster :
Startdatum :

10 uur - 18 uur zondag en maandag gesloten
Onmiddellijk
Naam :

Contact :

Adres :
Tel. :
Email adres :

Cuore di puglia
Gistelsesteenweg 381 Brugge
0477/55.76.23
annickquidousse@gmail.com

Naam zaak :

La terrasse du Zoute, Hotel Lugano, Hotel Britannia
https://hotels-vanhollebeke.jobtoolz.com/nl

Website :

https://hotel-lugano.jobtoolz.com/nl
https://britannia.jobtoolz.com/nl

Locatie :

Knokke
Jobstudent keuken, jobstudent barmederwerker, jobstudenten
zaal (juli, aug, sept)
Chef de partie (warme & koude kant)

Zoekt :

Onthaalmedewerker restaurant
Kelner
Afwasser
Zie link naar onze jobsites.

Profiel :
Taken :
Uurrooster :

Te bespreken

Startdatum :

Contact :

Naam :

Caroline Lems

Adres :

Villapad 14, 8300 Knokke-Heist

Tel. :

050/630530

Email adres :

caroline@lugano.be, solliciteren via jobsite

RECEPTIONIST(E)
Voor ons familiehotel in bruisend badplaats De Panne zijn we opzoek naar een receptionist(e)
Het takenpakket bestaat uit het volgende: Je bent het eerste aanspreekpunt van het hotel en voert
verscheidene administratieve taken uit zoals e-mails en telefoons beantwoorden, reserveringen verwerken,
facturen opmaken en archiveren, reviews beantwoorden, sociale media pagina’s beheren, bestellingen
plaatsen, in- en uitchecken... Je helpt soms mee in het restaurant wanneer nodig en serveert mee drankjes in
de bar.
Verwachte competenties:
- drietalig: Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven. Duits is een pluspunt;
- stressbestendig;
- punctueel;
- ordelijk;
- communicatieve vaardigheden;
- net en vriendelijk voorkomen;
- Enige kennis van het computersysteem Protel Air is een pluspunt.
Ervaring is geen vereiste, wel verwachten we van de kandidaat een goeie portie motivatie en enthousiasme.
Wij bieden een aangename-, familiale werksfeer en een goede bijverdienste aan.
Ben je beschikbaar tijdens de weekends en vakanties?
Stuur ons je gegevens per mail naar info@hoteldonny.com of contacteer ons op 058/42.10.00.
Tot snel!

Naam zaak :

RESTAURANT ROOSELAER

Website :

www.rooselaer.be

Locatie :

HEUSDEN (OOST-VLAANDEREN)
CHEF M/V
Voltijds - Freelance

KEUKENMEDEWERKER M/V
Voltijds - Deeltijds - Flexijob - Extra - Student

Zoekt :

ZAALVERANTWOORDELIJKE M/V
Voltijds - Freelance

ZAALMEDEWERKER M/V
Voltijds - Deeltijds - Flexijob - Extra - Student

AFWASSER M/V
Voltijds - Deeltijds - Flexijob - Extra - Student
Profiel :
Taken :
Uurrooster :

OVEREEN TE KOMEN

Startdatum :

ONMIDDELLIJK

Contact :

Naam :

CORNEEL RINGOIR (ZAAL)
HENRICK RINGOIR (KEUKEN)

Adres :

BERENBOSDREEF 18, 9070 HEUSDEN

Tel. :

CORNEEL: 0476 91 68 39
HENRICK: 0479 82 91 05
RESTAURANT: 09 231 55 13

Email adres :

info@rooselaer.be

Naam zaak :

´t boothuis

Website :

www.tboothuis.com

Locatie :

Beernem

Zoekt :

Kok of hulpkok

Profiel :

Zelfstandig kunnen werken, gemotiveerd en optimistisch

Taken :

Voor de keuken van ons restaurant, gelegen in de jachthaven
in beernem zijn wij opzoek naar iemand die de keuken kan
leiden. Je komt terecht in een groep van allemaal jonge
mensen. We hebben een vaste menukaart die we graag
behouden maar je eigen creaties zijn zeker ook welkom.

Uurrooster :

Uren bespreekbaar

Startdatum :

Is mogelijk onmiddellijk te starten
Naam :

Contact :

Els De neve

Adres :
Tel. :

0476397950

Email adres :

Els.deneve.els@gmail.com

Naam zaak :

Restaurant ‘Het Moment’ te Temse

Website :

www.restohetmoment.be

Locatie :

Temse

Zoekt :

Zaalmedewerk(st)er

Profiel :

Verzorgd, flexibel, betrouwbaar, vriendelijk

Taken :

Aperitieven maken, borden inzetten en afruimen, mis en place

Uurrooster :

Service coupe van dinsdag tem vrijdag, optioneel op
zaterdagavond

Startdatum :

ASAP

Contact :

Naam :

Chana Neve

Adres :

Parklaan 46 te Temse

Tel. :

037 11 07 72

Email adres :

info@restohetmoment.be

Naam zaak :

GRAND HOTEL BELLE VUE

Website :

www.hotelbellevue.be

Locatie :

De Haan

Zoekt :

zaalverantwoordelijke

Profiel :

Uitstekend voorkomen, sociaal vaardig, goed
organisatievermogen

Taken :

Zaal en bar klaarzetten, opnemen van de bestellingen,
klanten bedienen, advies over wijnselectie, afrekenen

Uurrooster :

Maandag tot en met zaterdag, 17u-23u. Zondag vrij

Startdatum :

Uiterlijk 1 september 2022

Contact :

Naam :

Petra De Groote – Van Brussel

Adres :

Koninklijk Plein 5 – 8420 De Haan

Tel. :

059 233 439

Email adres :

info@hotelbellevue.be

PROFIEL
Luxueus en romantisch boetiekhotel in hartje Brugge zoekt een hartelijke Allround Receptionist
(m/v)!
In deze functie sta jij in voor het warme onthaal van de gasten en de volledige administratieve
opvolging van hun verblijf.
Uiteraard sta jij ook volledig ter beschikking om extra services voor de gasten te regelen, denk
bijvoorbeeld aan het reserveren van een leuk restaurant of het regelen van luchthavenverkeer.
Daarnaast ben jij bereid om ook andere taken op jou te nemen: je springt bij bij het ontbijt, je bedient
de mensen in de bar met de glimlach, je zorgt ervoor dat het hotel er steeds onberispelijk bij ligt.
VEREISTE KWALIFICATIES
Je hebt idealiter een Bachelor Hotelmanagement en reeds enige werkervaring.
Compenseer jij dit gebrek met een innemende charme? Aarzel dan niet te solliciteren!
Uiteraard ben je zeer communicatief; hoe meer talen je spreekt, hoe meer jouw kandidatuur er
bovenuit springt.
Jij vindt het leuk dat je niet enkel aan de receptiebalie genageld staat maar ook andere taken hebt en
hierbij veel contact met de gasten hebt.
Je bent bereid om in shiften te werken (7-15 en 15-23) en weekendwerk is een evidentie (je werkt 3
weekends op 4).
Jij herkent jezelf in de leuze 'luxe zit in details'. Je houdt van een gemoedelijke etiquette, hebt oog
voor detail en gaat voor een professionele maar ook hartelijke aanpak.
JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
- Antwoorden op vragen van de klanten tijdens hun verblijf
- De facturen voor de verblijfkosten opstellen, de betalingsmiddelen controleren en de betalingen
ontvangen
- De kassa afsluiten en de openstaande rekeningen controleren
- De klant informeren over de diensten van de organisatie en de reservatieprocedure
- De klanten verwelkomen bij hun aankomst De administratieve formaliteiten in verband met hun
verblijf afhandelen
- Klaarmaken en opdienen van het ontbijt in de eetzaal of op de kamer
AANBOD
Een job in een mooie, historische omgeving waar je geen nummer bent.
Je krijgt in ruil een leuke job met langetermijnengagement.
Geschenkbonnen kunnen aangekocht worden aan -50% korting.
Na 6 maanden in dienst, kan er ook een hospitalisatie verkregen worden.

Naam zaak :

Brasserie De Gilde

https://www.brasseriedegilde.be/

Website :

https://www.facebook.com/brasseriedegilde

Locatie :

Kruisstraat 16, 8870 Izegem

Zoekt :

Keukenmedewerk(st)er

Profiel :

Enthousiast

Taken :

Uurrooster :

•

Voorbereidingen warme keuken

•

Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden,
opbinden, omwikkelen, ...)

•

Groenten en fruit wassen en schoonmaken

•

De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie,
samenstelling, afwerking, ...)

•

indien nodig bijspringen bij de afwas

Uren bespreekbaar, bij voorkeur voltijds: tijdens de week tot
17u, in het weekend tot 22u.
Op dinsdag en woensdag is de brasserie gesloten.

Startdatum :

Contact :

U mag onmiddellijk aan de slag.
Naam :

Annick Desmet

Adres :

Kruisstraat 16, 8870 Izegem

Tel. :

0479 806 608

Email adres :

info@brasseriedegilde.be

Naam zaak :

Brasseriedaefnis

Website :

www.brasseriedaefnis.be

Locatie :

Rekkemstraat 2 te Lauwe

Zoekt :

Sous-chef voor de koude kant

Profiel :

Passie voor koken, teamplayer, punctueel …

Taken :

Je bent verantwoordelijk de koude kant (voorgerechten,
desserten)

Uurrooster :

Van maandag tot vrijdag (weekends gesloten)

Startdatum :

Voor onmiddellijke indiensttreding

Contact :

Naam :

Daphnis Abbeloos

Adres :

Rekkemstraat 2 – 8930 LAUWE

Tel. :

0485648137

Email adres :

Daphnis-abbeloos@hotmail.com

PRO BOWL CREATOR
Altijd al willen werken bij een supergraaf foodconcept? Tover jij een glimlach op het gezicht van jouw
klanten en collega’s? Ben jij klaar om iedereen een geweldige Hawaiian Experience te geven? Dan heb
jij de juiste ingrediënten voor de functie van Lead bowl creator bij Hawaiian Poké Bowl.
Hawaiian Poké Bowl is met zijn uitbreiding en grootse plannen op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde Pro Bowl Creator te ….
Kom zeker eens een kijkje nemen in …. op de ………….!
FUNCTIE:
• Je geeft met een glimlach uitleg over het concept en je zorgt voor de bereiding van
de bowls
• Je geeft klanten advies over de ingrediënten en samenstelling van hun bowl. Je
serveert mooie bowls en informeert hen tevens met je kennis over gezonde voeding en
ons menu
• Je zorgt er voor dat na de service alles terug netjes en proper is. Je helpt daar waar
nodig bij het afwassen en afruimen
• Je krijgt de kans om nieuwe studenten/flexi’s te begeleiden tijdens de shift
• Je houdt toezicht dat alle bestellingen compleet de deur uit gaan
VEREIST PROFIEL VOOR DEZE FUNCTIE:
• Jij bent klantgericht in hart en nieren, een verzorgd voorkomen spreekt voor zich
• Je bent een teamplayer en vindt een drukke service steeds weer een uitdaging!
• Jij weet zowel met studenten als met moeilijke klanten om te gaan. Hoe dan ook, je
bent stressbestendig
• Je hebt geen probleem met weekendwerk
• Je bent flexibel, proactief en positief ingesteld
WAT KAN JE VAN HAWAIIAN POKÉ BOWL VERWACHTEN?
• Je werkt voltijds (38u/week) volgens een variabel uurrooster. Een uitdagende
functie, waarbij geen enkele dag hetzelfde zal zijn.
• Wij bieden een toffe werksfeer binnen een jong en hecht team zoals een familie.
Waarbij het belangrijk is dat wij samen mooie en kwalitatieve bowls leveren.
• Een verantwoordelijke functie onder de supervisie van de Assistent-Manager.
Doorgroeimogelijkheden zijn er altijd voor zij die laten zien dat ze het willen.
• Een stimulerende werkomgeving in een groeiend concept. Heb je goede ideeën voor
het menu? Kom bij ons werken en laat je ideeën tot leven komen!

PRO BOWL CREATOR
Altijd al willen werken bij een supergraaf foodconcept? Tover jij een glimlach op het gezicht van jouw
klanten en collega’s? Ben jij klaar om iedereen een geweldige Hawaiian Experience te geven? Dan heb
jij de juiste ingrediënten voor de functie van Lead bowl creator bij Hawaiian Poké Bowl.
Hawaiian Poké Bowl is met zijn uitbreiding en grootse plannen op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde Pro Bowl Creator te Brugge.
Kom zeker eens een kijkje nemen in Brugge op Markt 21!
FUNCTIE:
• Je geeft met een glimlach uitleg over het concept en je zorgt voor de bereiding van
de bowls
• Je geeft klanten advies over de ingrediënten en samenstelling van hun bowl. Je
serveert mooie bowls en informeert hen tevens met je kennis over gezonde voeding en
ons menu
• Je zorgt er voor dat na de service alles terug netjes en proper is. Je helpt daar waar
nodig bij het afwassen en afruimen
• Je krijgt de kans om nieuwe studenten/flexi’s te begeleiden tijdens de shift
• Je houdt toezicht dat alle bestellingen compleet de deur uit gaan
VEREIST PROFIEL VOOR DEZE FUNCTIE:
• Jij bent klantgericht in hart en nieren, een verzorgd voorkomen spreekt voor zich
• Je bent een teamplayer en vindt een drukke service steeds weer een uitdaging!
• Jij weet zowel met studenten als met moeilijke klanten om te gaan. Hoe dan ook, je
bent stressbestendig
• Je hebt geen probleem met weekendwerk
• Je bent flexibel, proactief en positief ingesteld
WAT KAN JE VAN HAWAIIAN POKÉ BOWL VERWACHTEN?
• Je werkt voltijds (38u/week) volgens een variabel uurrooster. Een uitdagende
functie, waarbij geen enkele dag hetzelfde zal zijn.
• Wij bieden een toffe werksfeer binnen een jong en hecht team zoals een familie.
Waarbij het belangrijk is dat wij samen mooie en kwalitatieve bowls leveren.
• Een verantwoordelijke functie onder de supervisie van de Assistent-Manager.
Doorgroeimogelijkheden zijn er altijd voor zij die laten zien dat ze het willen.
• Een stimulerende werkomgeving in een groeiend concept. Heb je goede ideeën voor
het menu? Kom bij ons werken en laat je ideeën tot leven komen!

MANAGER
Altijd al willen werken bij een supergraaf foodconcept? Tover jij een glimlach op het gezicht van jouw
klanten en collega’s? Ben jij klaar om de coördinatie & organisatie van een restaurant op jou te
nemen? Dan heb jij de juiste ingrediënten voor de functie van Manager bij Hawaiian Poké Bowl.
Hawaiian Poké Bowl is met zijn uitbreiding en grootse plannen op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde Manager te ….
Kom zeker eens een kijkje nemen in …. op de ………….!
FUNCTIE:
• Jouw prioriteiten zijn: de organisatie, controle en ondersteuning van de dagelijkse
werking van het restaurant
• Als Manager wordt je enthousiast van het aansturen van het team. Nieuwe krachten
geef je met plezier de nodige opleiding
• Je bent een aanspreekpunt voor het personeel en behandelt eventuele klachten van
klanten
• Wij werken samen met verschillende bezorgdiensten. Jij bent verantwoordelijk voor
alle inkomende en uitgaande bestellingen. Je zorgt ervoor dat alles compleet de deur
uitgaat!
• Je bent actief op alle afdelingen van het restaurant, dit doe je efficiënt en volgens de
veiligheidsregels
VEREIST PROFIEL VOOR DEZE FUNCTIE:
• Als Manager ben je een gastheer/vrouw in hart en nieren, een verzorgd voorkomen
spreekt voor zich
• Je bent een teamplayer en vindt een drukke service steeds weer een uitdaging!
• Jij stuurt je groep medewerkers op een positieve manier aan, met de nodige peopleskills en assertiviteit.
• Ervaring als leidinggevende is niet verplicht, hierin kunnen we jou begeleiden.
• Je kan snel werken en bent stressbestendig
• Je bent flexibel, proactief en positief ingesteld
WAT KAN JE VAN HAWAIIAN POKÉ BOWL VERWACHTEN?
• Je werkt voltijds (38u/week) volgens een variabel uurrooster. Een uitdagende
functie, waarbij geen enkele dag hetzelfde zal zijn.
• Wij bieden een toffe werksfeer binnen een jong en hecht team. Waarbij het
belangrijk is dat wij samen mooie en kwalitatieve bowls leveren.
• We willen iedereen een geweldige Hawaiian Experience geven. Het team dat achter
Hawaiian Poké Bowl staat, werkt als een familie.
• Een stimulerende werkomgeving in een groeiend concept. Heb je goede ideeën voor
het menu? Kom bij ons werken en laat je ideeën tot leven komen!

ASSISTENT MANAGER
Altijd al willen werken bij een supergraaf foodconcept? Tover jij een glimlach op het gezicht van jouw
klanten en collega’s? Ben jij klaar om de coördinatie & organisatie van een restaurant op jou te
nemen? Dan heb jij de juiste ingrediënten voor de functie van Assistant Manager bij Hawaiian Poké
Bowl.
Hawaiian Poké Bowl is met zijn uitbreiding en grootse plannen op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde Assistant Manager te ….
Kom zeker eens een kijkje nemen in …. op de ………….!
FUNCTIE:
• Je geeft met een glimlach uitleg over het concept en je zorgt voor de bereiding van
de bowls. Ook geef je klanten advies over de ingrediënten en samenstelling van hun
bowl. Je serveert mooie bowls en informeert hen tevens met je kennis over gezonde
voeding en ons menu
• Als Assistant Manager ben je samen met de Manager verantwoordelijk voor het
aansturen van een jong en enthousiast team
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor het personeel en behandelt eventuele
klachten van klanten.
• Wij werken samen met verschillende bezorgdiensten. Jij bent in afwezigheid van de
manager verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande bestellingen. Je zorgt
ervoor dat alles compleet de deur uitgaat!
VEREIST PROFIEL VOOR DEZE FUNCTIE:
• Als Assistant Manager ben je klantgericht in hart en nieren, een verzorgd voorkomen
spreekt voor zich
• Je bent een teamplayer en vindt een drukke service steeds weer een uitdaging!
• Jij stuurt je groep medewerkers op een positieve manier aan, met de nodige peopleskills en assertiviteit.
• Ervaring als leidinggevende is niet verplicht, hierin kunnen we jou begeleiden
• Je kan snel werken en bent stressbestendig
• Je bent flexibel, proactief en positief ingesteld
WAT KAN JE VAN HAWAIIAN POKÉ BOWL VERWACHTEN?
• Je werkt voltijds (38u/week) volgens een variabel uurrooster. Een uitdagende
functie, waarbij geen enkele dag hetzelfde zal zijn.
• Wij bieden een toffe werksfeer binnen een jong en hecht team. Waarbij het
belangrijk is dat wij samen mooie en kwalitatieve bowls leveren.
• We willen iedereen een geweldige Hawaiian Experience geven. Het team dat achter
Hawaiian Poké Bowl staat, werkt als een familie.
• Een stimulerende werkomgeving in een groeiend concept. Heb je goede ideeën voor
het menu? Kom bij ons werken en laat je ideeën tot leven komen!
• Een verantwoordelijke functie onder de supervisie van de Manager.
Doorgroeimogelijkheden zijn er altijd voor zij die laten zien dat ze het willen.

Naam zaak :

Hawaiian Poké Bowl

Website :

https://hawaiianpokebowl.be/

Locatie :

Brugge & Oostende

Zoekt :

Managers, assistent manager en pro bowls

Profiel :

Zie vacature teksten in bijlage.

Taken :

Zie vacature teksten in bijlage

Uurrooster :

Flexibele uren (geen service coupé)

Startdatum :

Oostende opent 4/6 en Brugge 11/6 ( asap opstarten)

Contact :

Naam :

Thalia Allains

Adres :

Kielsbroek 4, B24, 2000 Antwerpen

Tel. :

0493332572

Email adres :

jobs@hawaiian.be

Naam zaak :

Auberge du Pecheur NV

Website :

www.auberge-du-pecheur.be

Locatie :

Sint-Martens-Latem

Zoekt :

Demi-Chef de partie koude keuken Banket

Profiel :

Je hebt een passie voor koken en je hebt zin om mee te
bouwen aan ons succes, dan zoeken we jou!

Taken :

Onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke zorg je voor
de (voor)bereiding en garnering van de koude gerechten en
hapjes voor seminaries, banketten en huwelijksfeesten. Tevens
geef je ondersteuning aan de warme keuken banket.

Uurrooster :
Startdatum :

Contact :

Naam :

Clara De Clerck

Adres :

Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem

Tel. :

09/280.72.45

Email adres :

payroll@stars-of-flanders.be

Naam zaak :

Auberge du Pecheur NV

Website :

www.auberge-du-pecheur.be

Locatie :

Sint-Martens-Latem

Zoekt :

Patissier

Profiel :

Je hebt een passie voor patisserie en je hebt zin om mee te
bouwen aan ons succes, dan zoeken we jou!

Taken :

Je staat in voor de (voor)bereiding van de nagerechten voor
zowel de brasserie als voor banket. Je werkt desserts af en
geeft ze door.

Uurrooster :
Startdatum :

Contact :

Naam :

Clara De Clerck

Adres :

Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem

Tel. :

09/280.72.45

Email adres :

payroll@stars-of-flanders.be

Naam zaak :

Auberge du Pecheur NV

Website :

www.auberge-du-pecheur.be

Locatie :

Sint-Martens-Latem

Zoekt :

Demi-Chef de partie koude keuken Brasserie

Profiel :

Je hebt een passie voor koken en je hebt zin om mee te
bouwen aan ons succes, dan zoeken we jou!

Taken :

Onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke zorg je voor
de (voor)bereiding en garnering van de koude gerechten
voor de Brasserie. Tevens geef je ondersteuning aan de
warme keuken.

Uurrooster :
Startdatum :

Contact :

Naam :

Clara De Clerck

Adres :

Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem

Tel. :

09/280.72.45

Email adres :

payroll@stars-of-flanders.be

Naam zaak :

Café Vlisssinghe

Website :

http://www.cafevlissinghe.be/

Locatie :

Blekersstraat 2 8000 BRUGGE

Zoekt :

Een fulltime polyvalent medewerker
zaal/keuken

Profiel :

Je spreekt vlot Nederlands en Engels en kan je behelpen in
het Frans.

Taken :

Afhankelijk van de drukte help je zowel in de keuken als in de
zaal. Je kan zelfstandig werken en in team. Je behoudt het
overzicht , ook tijdens een “coup de feu” en helpt waar nodig.

Uurrooster :

Zondagavond, maandag en dinsdag zijn je vrije dagen. Je
werkuren zijn variabel en liggen tussen 11u en 22u.

Startdatum :

onmiddellijk

Contact :

Naam :

Bruno Chinitor

Adres :

Blekersstraat 2 8000 BRUGGE

Tel. :

0477 820 822

Email adres :

info@cafevlissinghe.be

Staatsministerie van Baden-Württemberg
Afdeling I

Stuttgart, 26 april 2022

Vacature
Het ministerie van Staat bij de vertegenwoordiging van de deelstaat BadenWürttemberg bij de Europese Unie in Brussel heeft een vacature voor de functie van

Restaurant specialist (v/m/d)
(Code 6422)
zo snel mogelijk te vervullen.
De vertegenwoordiging van de deelstaat Baden-Württemberg bij de Europese Unie
in Brussel is een deel van het ministerie van Staat en garandeert voor de aanwezigheid van de deelstaat bij de EU en de politieke, economische en culturele
instellingen die in Brussel gevestigd zijn. Zij treedt op als organisator van
informatieve bijeenkomsten op hoog niveau.
Uw taken:






Verzorging en catering voor individuele gasten en groepen bezoekers.
Het assisteren bij de planning en het geven van opdrachten aan externe dienstverleners voor service en catering en het instrueren, begeleiden en coördineren
van deze dienstverleners tijdens evenementen.
Controle op netheid en orde in de zalen, de dienstruimten en de keuken.
Het beheren, onderhouden en controleren van de voorraad in het cateringgebied,
alsook het helpen bij de overeenkomstige bestelling van goederen en het controleren van inkomende goederen.

De omvang van de taken kan worden aangepast.
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Uw profiel:









Een afgeronde beroepsopleiding als restaurant specialist of een vergelijkbare
opleiding en relevante beroepservaring.
Ervaring in een internationale omgeving en interculturele vaardigheden zijn een
pluspunt.
Goede kennis van het Duits, het Engels en het Frans.
Vertrouwd omgaan met gewone PC programma's (Word, Excel).
Vaardige, beleefde en respectvolle manieren en een verzorgd uiterlijk.
Bovendien verwachten wij een hoge mate van motivatie en inzet (ook 's avonds
buiten de normale werktijden), flexibiliteit, het vermogen om zelfstandig en gestructureerd te werken, alsook team- en communicatievaardigheden.
Een rijbewijs klasse B is een voordeel.

Ons aanbod:






Werken bij de vertegenwoordiging van de deelstaat Baden-Württemberg bij de
Europese Unie in Brussel stelt u in staat om dicht bij de dagelijkse politieke
gebeurtenissen te werken.
Een verantwoordelijke, interessante en afwisselende baan in een gemotiveerde,
competente en collegiale omgeving.
De vijfdaagse workweek is van toepassing, waarbij de weekeinden over hat algemeen vrij zijn van werk. Wij bieden ook flexibele werktijden.
Goede bereikbaarheid in de Europese wijk in Brussel met het openbaar vervoer.
Een breed scala aan bijscholingsmogelijkheden, zoals in-house taalcursussen.

In de dienstbetrekking wordt de werknemer ingeschaald als plaatselijk werknemer of
volgens de collectieve arbeidsovereenkomst en de persoonlijke omstandigheden van
de openbare dienst van de Länder (TV-L) Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt
een buitenlandtoelage betaald.
Sollicitanten met een ernstige handicap krijgen, indien zij daarvoor in aanmerking
komen, een voorkeurbehandeling. Het is een voltijdbaan, die echter in principe
deelbaar is. Het ministerie van Staat is houder van het certificaat "audit
berufundfamilie". De deelstaat Baden-Württemberg heeft het Diversiteitshandvest
ondertekend.
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Hebben we uw interesse gewekt?
In dit geval verzoeken wij u ons uw schriftelijke sollicitatie te doen toekomen, met de
relevante documenten (curriculum vitae, getuigschriften, zelfevaluatie van uw
talenkennis volgens het "Gemeenschappelijk Europees Referentiekader", etc.), onder
vermelding van referentienummer 6422, naar het volgende adres te sturen tot
17 mei 2022.
Staatsministerium Baden-Württemberg, Personalreferat
Richard-Wagner-Str. 15,
70184 Stuttgart
Duitsland
U kunt uw sollicitatie ook per e-mail (graag samengevat in een bijlage in pdf- of tifformaat, max. 10 MB) sturen naar Bewerbung@stm.bwl.de. Om administratieve en
kostentechnische redenen kunnen wij uw sollicitatiedocumenten helaas niet
terugsturen.
Zie ook de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met
sollicitatieprocedures bij het ministerie van Staat.
Heeft u nog vragen?




Indien u vragen heeft over de functieomschrijving, kunt u contact opnemen met
mevrouw Ingrid Taschek (tel. +32 27417-765, e-mail: ingrid.taschek@bruessel.bwl.de).
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met de heer
Udo Dölker (tel. +49711 2153-337, e-mail: udo.doelker@stm.bwl.de) zal u graag
van dienst zijn.

get.
Dr. Christian Järkel

Naam zaak :

Den Duyventooren

Website :

www.denduyventooren.be

Locatie:

Bellemdorpweg 68 Bellem-Aalter

Zoekt :

Profiel :

Taken :

-Full-time keukenmedewerker
-weekendmedewerkers keuken / zaal
Gemotiveerd en leergierig, je komt terecht in een toffe equipe
waaronder enkele oud leerlingen van Spermalie.
Voorbereidingen service
Voorbereiding keuken, dresseren en afwerken gerechten.
Full time: 38 uren week

Uurrooster :

Het restaurant is dicht op maandagavond, dinsdag en
woensdag de hele dag en zaterdagmiddag.

Startdatum :

Onmiddellijke indiensttreding
Naam :
Adres :

Contact :
Tel. :
Email adres :

Herteleer Inge
Bellemdorpweg 68
9881 Bellem-Aalter
09/371 97 23
0478 37 60 63
info@denduyventooren.be

