Beste kandidaat,
P&Q Culinair exploiteert 5 restaurants, elk volgens een apart horeca-concept waarbij telkens andere accenten worden
gelegd op vlak van productaanbod (menukaart) en beleving. Daarnaast is er ook een traiteur-aanbod en het concept BAR-BQUEEN met service op locatie. Op de website LekkerAanZee.be vindt u alle informatie.
Momenteel zijn er verschillende vacatures voor hulpkelners en kelners met ervaring, zowel: voltijds (contract voor
onbepaalde duur), als flexi-jobber of als jobstudent.
Waar:
- Golf “Hof ter Hille”, Hof ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke – T: 058/59 39 59
- de Rimini, George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald – T: 058/51 19 78
- dCouvert, Zeedijk 27-33, 8670 Sint-Idesbald – T: 058/51 69 83
- Bière sur Mer, Zeedijk 27-33, 8670 Sint-Idesbald – T: 058/51 69 83
Functieomschrijving:
U staat in voor het vlot bedienen van klanten in de verbruikszaal en de terrassen.
klaar zetten van de zaal en indekken van de tafels volgens de etiquette
opdienen van drank en inzetten van borden (u wil met 3 borden leren lopen)
afruimen en poetsen van de tafels, terug indekken van de tafels
Werknemers starten de ochtendshift naargelang het toepasselijke rooster (welke steeds tijdig wordt meegedeeld) om
e
10:30 of 11:00 en de 2 shift stopt normaal om 21:00 ’s avonds. Elk personeelslid kan een gratis maaltijd nemen waarvoor
enkel een Voordeel van Alle Aard van 1,09 euro per maaltijd fiscaal wordt aangegeven.
Uw profiel:
u hebt een onberispelijk voorkomen
u hebt een goede fysieke conditie
u gaat correct, beleefd en vriendelijk om met de klanten en weet de gepaste toon te vinden
u bent gemotiveerd om te werken en volgt de aangeleerde werkprocedures
u bent flexibel, ervaring is een pluspunt
Voor de kandidaten voor voltijds contract:
Er wordt gewerkt volgens het regime grote flexibiliteit horeca met variabele uurroosters naargelang de seizoentrend en de
plaats van tewerkstelling. Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens de 40-uren week met 12 inhaalrustdagen. In het
kader van de grote flexibiliteit kan gewerkt worden met flexuren (weekgrens van 50 uur/week, daggrens van 11 uur/dag)
waarbij flexuren plus kunnen opgebouwd worden en later als flexuren min kunnen worden opgenomen. Bovendien kunnen
voltijdse werknemers op uitzonderlijke piekmomenten ook overuren presteren welke fiscaal worden vrijgesteld
(bruto=netto). In het laagseizoen of uitzonderlijk kalme periodes kan tijdelijk het regime van Economische Werkloosheid
worden toegepast.
Voor de kandidaten flexi-jobber:
de
U werkt reeds 3 kwartalen eerder minstens met een 4/5 contract bij een andere werkgever en kan zich tijdens de
weekends en/of op feestdagen (gans het jaar) en/of een periode tijdens schoolvakanties vrijmaken.
Voor de kandidaten jobstudenten:
U kan zich tijdens de weekends en/of op feestdagen (gans het jaar) en/of een langere periode tijdens schoolvakanties
(minstens 2 weken indien ervaring, minstens 4 weken indien geen ervaring) vrijmaken.
Solliciteer nu door:
zich aan te bieden in één van de restaurants met CV (bij voorkeur belt u om een afspraak te maken);
uw CV per Email te sturen naar vacatures@LekkerAanZee.be
Gelieve tevens naargelang het statuut waarvoor u kandidaat bent, de juiste job-fiche (welke u hierna kan downloaden) in te
vullen, mee te brengen of tevens per Email mee te sturen.
We kijken er naar uit u te mogen ontmoeten,
Golf Hof ter Hille:
de Rimini:
dCouvert/Bière sur Mer:

Katy Nuytten – De Busschere, Jeroen Nuytten, Ward Sesier
Anne-Sophie Nuytten, Wesley Parmentier, Matthieu Delcambre, Enzo Kempers
Patrick Cambier, Dominiek Lanszweert, Bjorn Claeys, David Delain

