MEDEWERKER CAFETARIA DE PANNE
Tijdelijke job

Functieomschrijving
Je kunt vlot en efficiënt cursisten bedienen van een drankje tijdens de lespauzes. Je schenkt
zowel warme als koude dranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken. Je biedt ook
kleine versnaperingen aan. Je staat niet alleen in voor de bediening, ook voor de aankopen,
het plaatsen van de bestellingen bij de leverancier, het stockbeheer, het kassabeheer en
het onderhoud van de cafetaria. De cafetaria bevindt zich in onze campus CVO Cervo-Go
De Panne, Sint-Elisabethlaan 6. De cafetaria is 's middags open van 15u tot 16u en 's
avonds van 20u tot 21u. Je presteert 2 uur 's middags en 2 uur 's avonds. Het is mogelijk
om te solliciteren voor enkel de namiddagshiften of de avondshiften.

Profiel
Je moet bestellingen kunnen plaatsen, de voorraad kunnen beheren, instaan voor de barwerking, afval sorteren en het schoonmaken van de bar en de zaal. Voor de betaling wordt
er met bonnetjes gewerkt die gekocht worden op het secretariaat. Je moet dus geen gelden
ontvangen. In de maand juni is er geen barwerking. In die maand help je mee met de
schoonmaak. Bij evenementen zoals een proclamatie of bij personeelsvergaderingen kan
er gevraagd worden dat je mee helpt me de bediening van drankjes.
Het is belangrijk dat je heel contactvaardig bent en vlot en klantvriendelijk kunt omgaan met
cursisten.
Dit is een ideale job voor gepensioneerden die iets willen bijverdienen.

Jobgerelateerde competenties











De tafels, toog afruimen
De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen Bestellingen plaatsen
De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten
De goederen ontvangen en ze opbergen (bakken met frisdrank, flessen, ...)
De klant ontvangen en de bestelling van dranken opnemen
De dranken klaarmaken en aan de toog aan de klant serveren (er is geen bediening
aan tafel, de cursisten komen zelf hun drankje ophalen aan de bar en moeten hun
leeggoed ook terugbrengen naar de bar).
De soep opwarmen, cursisten scheppen zelf de soep.
De glazen afwassen

Persoonsgebonden competenties














Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Plannen (= ordenen)
Contactvaardig zijn
Klantgerichtheid
Creatief denken (Inventiviteit)
Zelfstandig werken
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Regels en afspraken nakomen
Leervermogen hebben
Omgaan met stress
Commercieel zijn
Resultaatgerichtheid
Samenwerken als hecht team

Vereiste studies
Geen specifieke studievereisten

Talenkennis
 Nederlands

(goed)

Werkervaring
Geen ervaring

Contract
 Tijdelijke
 Contract
 Deeltijds

job (niet via uitzendkantoren)
van bepaalde duur - van 01 maart 2018 tot 30 juni 2018
- 16 uren per week, te presteren in 4 dagen

Plaats tewerkstelling
Elisabethlaan 6 8660 DE PANNE

Aanbod

Een toffe job, met toffe collega's, ideaal voor een gepensioneerde die iets wil bijverdienen.
Er komen elke middag zo'n 50 cursisten en elke avond zo'n 100 cursisten naar de cafetaria. Er is een mogelijkheid om vanaf september 2018 opnieuw aangesteld te worden tot
juni 2019. Je kan apart solliciteren voor de middag- of avondshift. Onze voorkeur gaat uit
naar iemand die beide shiften kan doen.

Plaats tewerkstelling
CVO CERVO GO
Elisabethlaan 6 8660 DE PANNE Toon op kaart

Waar en hoe solliciteren?
Per brief
Via e-mail: tony@cervogo.be

Contact: Dhr. Vandercruysse Tony
CVO CERVO GO
Elisabethlaan 6, 8660 DE PANNE

