Om onze vergaderlocatie ‘De Heerlijckyt van Elsmeren’ nog meer op de kaart te zetten, zoeken wij:

Inwonende horeca medewerker
De Heerlijckyt is een inspirerende vergaderlocatie voor meerdaagse opleidingen. Zowel bedrijfs- als nonprofit groepen kunnen er terecht voor een professionele hartelijke omkadering. Ook voor feesten en
vakantieverblijven is een particuliere groep welkom. De 80 bedden (hotelkamers en gîtes), 8 sfeervolle
ruimtes, gezonde lekkere keuken, hartelijk team en 23ha natuur maken samen de meest krachtige
ontmoetings- en ontwikkelomgeving voor groepen.
Taken:
 Je treedt in contact met alle mogelijke bezoekers van de site en ontvangt hen als horeca
gastheer/gastvrouw.
 Je ondersteunt evenementen die buiten de kantooruren plaatsvinden.
 Je zet zalen klaar en werkt mee in de horeca
 Je wordt buiten de kantooruren ingeschakeld als aanspreekpunt voor de bezoekers van de site.
 Je treedt in contact met alle mogelijke bezoekers van de site en ontvangt hen als horeca
gastheer/gastvrouw.
 Je bent de uitvoerende, operationele en inwonende huisbewaarder. Door je hoge mate van
aanwezigheid zorg je als een goede ‘huisvader/huismoeder’ voor de gehele site.
 Je hebt contact met bezoekers, maar ook intern met de coördinator, de collega’s en de
landgoedbeheerder.
 Je geeft feedback aan de coördinator en werkt oplossingsgericht en ondersteunend.
 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de site voor personen, roerend en onroerend
goed.
 Je voert klussen uit op de site (lampen wisselen, haarden kuisen, hout voorzien, dieren eten
geven, fietsen in orde houden,…).
Profiel:
 Een persoon die klantgericht kan handelen, met de nodige flair zoals het een goede
gastheer/gastvrouw beaamt.
 Een ‘hands on’ horeca profiel met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 Administratief, technisch, klantgericht, geëngageerd, horeca minded, zelfstandig.
 Je hebt minimum een diploma secundair technisch onderwijs.
 Je hebt een goede kennis van het Nederlands en noties van Frans en Engels.
 Je hebt een passie voor horeca en goesting. om mee het verhaal van de Heerlijckyt te schrijven
Wij bieden:
Een bijzondere en uitdagende functie op een bijzondere plek. Een voltijds arbeidscontract van
onbepaalde duur voor 38u werk per week. Je werkt deze uren vooral ’s avonds en in het weekend, vrije
dagen zijn maandag en dinsdag. Daarbuiten is er een woning beschikbaar (een
éénpersoonsappartement) op het domein, in ruil hiervoor neem je enkele extra taken op. Verloning in
functie van je ervaring en competenties en in overeenstemming met pc 302. Extralegale voordelen.
Interesse?
Mail je cv met motivatiebrief vandaag nog naar recrutering@metsense.be

