
4 Flex medewerkers Horeca - Hippisch Centrum
SENTOWER PARK in OUDSBERGEN

 Online sinds 23 sep. 2022 - Flexijob

 Bewaar

Functieomschrijving
Sentower Park te Opglabbeek is een multifunctioneel park dat naast de organisatie van eigen evenementen (zoals de
Life Style beurs ,de Limagro beurs, Max Pain Boks gala, Sleddog competition, etc.) ook beschikbaar is voor activiteiten
en evenementen georganiseerd door derden.

Het ultramoderne hippisch centrum beschikt over vier binnen pistes, 4 buiten pistes, stallingen, een ruitershop,
restaurant, VIP ruimtes en vergaderzalen. In eigen beheer organiseren we voornamelijk springwedstrijden op zowel
nationaal als internationaal niveau.

De horeca medewerkers voeren onderstaande taken uit:

Bediening aan de toog zowel als aan tafel in een van de diverse bars.

Opruim en opkuis bij het afsluiten van de bars / brasserie.

Opbouw en afbraak van evenementen

 

Profiel
Ervaring of interesse in de paardensport is een absolute +

Jobgerelateerde competenties
De tafels, toog afruimen 
De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken

De glazen afwassen

De dranken klaarmaken en aan de toog, in de zaal, op het terras aan de klant serveren

De klant ontvangen en de bestelling van dranken opnemen

De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten

De betaling voor de consumpties innen

Persoonsgebonden competenties
Creativiteit

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit



Aanbod
Een vaste flexi job in een leuk en hecht team.

Uren zijn bespreekbaar maar bij voorkeur mensen die door de week bechikbaar zijn (woensdag / donderdag en/of
vrijdag)

Plaats tewerkstelling
SENTOWER PARK 
Leemkuilstraat 21 3660 OPGLABBEEK 
Toon op kaart ()

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Contract

Flexijob

Deeltijds - 8 uren per week, te presteren in 1 dag

Dagwerk

Weekend

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

Via e-mail: marijke@sentowerpark.com (mailto:marijke@sentowerpark.com)
Contact: Mevr. De Rossi Marijke
 

VDAB-vacaturenummer: 65410419

Online sinds: 2022-09-23

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

mailto:marijke@sentowerpark.com

