VACATURE

ZAALVERANTWOORDELIJKE M/V
VOLTIJDS

Middelpunt is een volledig toegankelijk hotel MET zorg aan onze Belgische kust (Middelkerke) en
beschikt over 44 aangepaste kamers, een restaurant met dagverse en smaakvolle keuken en 2
vergaderruimtes. Wij bieden een zorgeloze vakantie aan personen met een beperking en/of een
hoge zorgvraag, alleen, met mantelzorger, in familie- of groepsverband. Voor elke gast met een
zorgvraag, zoeken wij met het zorgteam naar de gepaste oplossing. Middelpunt opende zijn deuren
in juni 2013.
Wij zijn, voor de verdere uitbouw van onze werking, op zoek naar een (m/v) Zaalverantwoordelijke.

Jouw werkterrein
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor de organisatie van de zaal, ontvangt klanten en zorgt voor een kwaliteitsvolle
bediening en service.
Je werkt actief mee in de bediening en stuurt hierbij het team aan. Je leidt nieuwe werknemers
op.
Je geeft leiding aan mensen met een arbeidsbeperking, op een mensvriendelijke manier,
met aandacht voor respect, vertrouwen en het bevorderen van persoonlijke groei van de
medewerkers.
Je werkt nauw samen met je leidinggevenden en collega’s binnen Middelpunt.
Je houdt toezicht op het veilig en correct gebruik van arbeidsmiddelen (gereedschappen,
machines, PBM’s, grondstoffen) en ziet toe op voldoende orde en netheid op de verschillende
werkposten.
Je werkt mee aan het beperken van afval, correct sorteren en het reduceren van
energieverbruik.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je genoot bij voorkeur een Horeca-opleiding.
Leidinggevende ervaring binnen een horeca-omgeving is een must.
Je bent een teamplayer die ook bij autonome opdrachten vlot resultaten haalt. Je houdt
ervan een actieve en dynamische rol te spelen en mensen te motiveren.
Je bent klantgericht, communicatief, organisatorisch sterk en neemt graag initiatief.
Goede kennis Nederlands, en kennis Frans, Duits, Engels. Basiskennis MS-Office.
Je bent stressbestendig en kan goed om met een diversiteit aan klanten.
Avond- en weekendwerk vormen voor jou geen probleem.

Ons aanbod
•
•

We bieden je een contract van onbepaalde duur en degelijke arbeidsvoorwaarden.
Je komt terecht in een mooie en mensvriendelijke werkomgeving, waarbij je volop de kans
krijgt om initiatief te nemen en je competenties verder te ontwikkelen.

Interesse in deze functie?
Stuur jouw motivatiebrief en cv ten laatste tegen 30 april 2019 naar:
jobs@mariasteen.be
Voor meer info kan je bellen naar: 051 230 811 of ga naar mariasteen.be of middelpunt.be

