Café Magazijn Meerhout zoekt leuke collega’s
Café Magazijn Meerhout is in de eerste plaats een café, een leuke ontmoetingsplaats voor een
gezellige babbel, een avondje uit, … Met meer dan 80 verschillende bieren op fles en 9 bieren op vat
ligt onze focus bij de bieren. Maar daarnaast zetten we zeker ook in op het aanbieden van enkele
cocktails, mocktails, frisdranken, snacks, warme dranken, gebak…
Wat mag je verwachten als je bij ons komt werken?
Een leuke en afwisselende combinatie van bediening in de zaal, bestellingen klaarmaken en
klaarzetten van zowel dranken (bier, cocktails, mocktails, warme dranken, …) als kleine snacks
(croque, soep, borrelhapjes, …)
Werkomgeving:
•

Gezellige, familiale werkomgeving met leuke collega’s.

Werkschema:
•
•
•
•

Leuke afwisseling tussen week-, weekend en feestdagen
Leuke afwisseling tussen dag- en avond/nacht uren
7/7 geopend, Hierdoor is een fijne afwisseling in werkdagen mogelijk.
Flexibele opstelling van werkrooster mogelijk ivm hobby’s of andere.

Profiel - Wat wij zoeken in onze collega’s
•
•
•
•
•

Sociaal
Vol Energie en Enthousiast
Verantwoordelijk
Je ziet werk en staat niet graag stil
Flexibel

Taken:
•

Onthaal van de klanten
o Vriendelijk en enthousiast onthaal van de klanten
o Ook bij vragen ben jij het eerste aanspreekpunt en help je hen op een vriendelijke en
klantgerichte manier verder.
o Je gaat proactief aan de slag en je bent attent voor de noden van de bezoeker.
o Je handelt klachten op een respectvolle en effectieve manier af.

•

Enthousiaste kelner
o Opnemen van bestellingen
o Bedienen van de klanten en dus wegbrengen van de bestellingen
o Afrekenen
o Afruimen en schoonmaken van de tafels

•

Tapper
o Klaarmaken van de bestellingen
▪ Tappen van bieren
▪ Bereiden van Cocktails en Mocktails
▪ Bereiden van warme dranken
▪ Klaarzetten van bestellingen voor de kelner

•

Keuken
o Klaarmaken van bestellingen
▪ Kleine snacks als Croque, soep, borrelhapjes, …

•
•
•

Tafels afruimen en schoonmaken
Rekening opmaken en betaling verwerken
Schoonmaak taken

Dienstverband:
Mogelijkheid tot
•
•

Voltijds
Deeltijds

Ervaring:
•

Ervaring is een voordeel maar geen vereiste.
o Indien je geen ervaring hebt verwachten we wel inzet, enthousiasme en de wil om
dingen bij te leren.

