Sense is een waarden gedreven organisatie die een variëteit aan horeca-initiatieven overkoepelt. Onze
organisatie omvat seminarie en event-uitbatingen, een belevingscentrum, verschillende
buurtrestaurants, bedrijfsrestaurants, cultuurcafé’ s en woonzorgcentra.
Samen en met goesting leggen wij dagelijks al onze klanten in de watten.
Sense combineert een professionele aanpak en resultaatgerichtheid met activering van medewerkers
waarbij we zinvolle arbeid geven aan mensen met weinig kansen.
www.metsense.be

Om onze groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar een m/v
‘Assistent Horeca Manager’
Heb je de nodige ervaring binnen horeca, zowel operationeel als ondersteunend, en goesting in een
functie waarbij een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid hoort om het verschil te maken
binnen onze organisatie? Interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen? Lees dan zeker
verder.

Taken:
 Je geeft actieve en operationele ondersteuning aan de verschillende entiteiten, door middel van
assistentie en opvolging van de dagdagelijkse taken van de entiteiten Je zorgt er mee voor dat de
strategische beslissingen van de organisatie op een kwaliteitsvolle manier tot uitvoering kunnen
worden gebracht.
 Op projectmatige basis bied je assistentie, mee opzetten en implementeren van verschillende
uiteenlopende projecten gericht naar kwaliteit, kassa, verkoop, bookingstools, enz.,..
 Administratieve ondersteuning geven en assisteren bij het opzetten en onderzoek naar eventueel
nieuwe mogelijke horeca uitbatingen
 Mede organisatie, onderzoek en knowhow input bij: aankoop, verkoop, leveringen, IT,
communicatie, commerciële strategie, …

Profiel:
 Passie voor horeca en goesting om mee te bouwen aan onze organisatie
 Ervaring en talent in het operationeel runnen van een horecazaak kan een meerwaarde zijn, maar
is niet noodzakelijk.
 Horeca-ervaring , maar bij voorkeur opleiding bedrijfsbeheer met specialisatie
‘horecamanagement’ / ‘officemanagement’
 Bekend/ervaren met de voor deze functie relevante horeca realiteiten o.a. op gebied van:
klantvriendelijkheid, personeelsrealiteiten, culinaire gegeven, kwaliteitssystemen, HACCP etc.
 Kwaliteitsvolle communicatie
 Praktisch en probleemoplossend denkend en handelend.
 Administratief vlot en sterk
 Flexibele inzet en omgang met werkuren/piekwerkperiodes in het jaar.
 Mogelijkheid om zich te verplaatsen tussen de verschillende entiteiten (zowel restaurants,
seminarie- en hotelcontext)
 Nederlandstaling, verdere talenkennis gewenst. (Frans, Engels)



Goede kennis Word, Excel en Outlook. Bij voorkeur ook bookingstools. Sterke affiniteit met IT
systemen en tools is een meerwaarde.

Loon / voordelen:
 Het loonpakket is afhankelijk van de ingebrachte ervaring en competenties
 Bediendencontract onbepaalde duur.
 Pakket extra- legale voordelen.
Je komt terecht in een groeiende/boeiende organisatie met toffe collega’s, waar maatschappelijke
engagement en professionele groei van medewerkers belangrijke waarden zijn.
Sollicitatieprocedure:
Interesse? Stuur je schriftelijke motivatie met cv aan recrutering@metsense.be.
Ons adres: Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen.

