Arenal Grimbergen
Barverantwoordelijke

!
Functieomschrijving

Bij Arenal is sport heilig! We zijn dan ook allemaal gepassioneerde sporters
& 100% teamplayers. Vanuit die overtuiging streven we om dagelijks beter
te doen, verwondering te creëeren, en zo al onze klanten – jong of oud,
sportief of niet-sportief, … – een TOP-moment te schenken.
Als barverantwoordelijke werk je onder de verantwoordelijkheid van de
clubmanager. Je bent gepokt en gemazeld in de horeca, met een hart voor
de klant en een passie voor leiderschap. Zo werkt jouw enthousiasme
aanstekelijk, en motiveer & inspireer je jouw team als geen ander!

!
Taken

●

Je superviseert het beheer van alles wat betrekking heeft tot het
horeca gedeelte

●

Je bent het aanspreekpunt voor leveranciers met betrekking tot
het horeca gedeelte

●

Je waakt permanent over het kwaliteitsniveau binnen het horeca
gedeelte

●

Je geef leiding aan het bar-team, werft nieuwe medewerkers aan,
leidt ze op & coacht ze

●

Je maakt de wekelijkse personeelsplanning op voor het bar-team

●

Je staat samen met het ganse team garant voor een uitstekende
service & beleving voor onze gasten

!
Profiel

●

Je hebt een passie voor sport in het algemeen

●

Je hebt leidinggevende ervaring in de horeca

●

Je hebt (een beperkte) ervaring in de keuken

●

Je hebt een hands-on-mentaliteit en een zin voor
verantwoordelijkheid

●

Je bent flexibel en stressbestendig

●

Je kan zelfstandig, gestructureerd en georganiseerd werken

●

Je bent sociaal, communicatief en werkt graag in team

●

Je bent klantvriendelijk

●

Je kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels

●

Je werkt graag ’s avonds en in het weekend

●
●
●
●

Werken bij een KMO in volle groei
Prettig gestoorde collega’s in een leuke & dynamische werksfeer
Contract onbepaalde duur
Een competitief loonpakket op maat van je
verantwoordelijkheden, aangevuld met leuke extra’s
(maaltijdcheques, groepsverzekering, …)

!
Aanbod

!
Interesse?

Stuur dan snel je CV en een korte motivatie naar lieven@arenal.be!

