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— VACATURE

ZAAL- EN BARMEDEWERKERS
VAST + FLEXI (EXTRA + STUDENT)
O R G A N I S ATI E
De Republiek is een platform en uitvalsbasis voor tal van creatieve ondernemers, culturele organisaties, kunstenaars en projecten met een focus op ondernemerschap, vakmanschap, kunst, cultuur, stadsvernieuwing,
duurzaamheid en creativiteit. Het Grand Café van De Republiek vormt het kloppend hart van het gebouw
waar alle gebruikers elkaar kruisen en ontmoeten.
www.republiekbrugge.be
Om een topservice aan te bieden in een ongedwongen setting zijn we voor het Grand Café op zoek naar
extra zaal- en barmedewerkers.
F U N C TI E O M S C H R I J V I N G
- Opvolgen van de dagelijkse briefing.
- Verzorgen van de mise-en-place volgens jouw specifieke taak.
- Opnemen van bestellingen en/of klaarmaken van bestellingen (drank).
- Opnemen van bestellingen en doorgeven aan de keuken (eten).
- Bij uitzonderlijke wensen de desbetreffende verantwoordelijke aanspreken.
- Bedienen van de gasten, op- en afruimen van eten en drinken.
- Adviseren van de gasten.
- Opstellen en ontvangen van rekeningen. Fouten of uitzonderlijkheden melden aan de verantwoordelijke.
- Opruimen en schoonmaken van alle stations.
- Opvolgen van het afvalplan.
PROFIEL
- Je hebt oog voor detail en legt de lat liever hoog dan laag.
- Je bent ambitieus zowel binnen als buiten je job.
- Je werkt graag in een team en bent sociaal aangelegd.
- Je spreekt en gedraagt je positief, je bent ‘professioneel nonchalant’.
- Je voelt je goed bij de normen en waarden van onze organisatie.
- Je staat open voor verandering/feedback van collega’s.
- Je schakelt snel tussen de vooropgestelde taken.
- Je accepteert dat je taak door anderen wordt bepaald of door plotse omstandigheden kan wijzigen.
- Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen taken.
S O LLI C ITE R E N
Herken je jezelf in deze vacature? Stuur dan je CV + motivatiebrief naar ikwilwerken@republiekbrugge.be
t.a.v. Stijn Van Wynsberghe. Als jouw profiel past bij wie wij zoeken nodigen we je graag uit voor een test
driedaagse.

