Zelfstandig(koppel) horeca uitbater Tennisclub TC Ter Linden

Functieomschrijving
Heb je een passie voor horeca? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging met veel
verantwoordelijkheid? Geen 9 tot 5 mentaliteit, oog voor detail en zin om te werken!
Dit samen met een supertof clubbestuur die jou met raad en daad bijstaat.
Dan ben jij de persoon waar wij naar op zoek zijn.
De VZW TC Ter Linden is een aangename tennisclub met een feestzaal en/ of vergaderzaal
en een prachtig terras.
Je werkt zeer nauw samen met het bestuur en tennisschool voor oa events.
We vragen geen financiële investeringen om onze locatie uit te baten. Je krijgt een volledig
ingerichte zaak ter beschikking. De zelfstandige uitbater betaalt maandelijks een
uitbatingsvergoeding om de infrastructuur en inrichting te mogen gebruiken.
Profiel
Je bent commercieel en klantvriendelijk ingesteld met een grote dosis
verantwoordelijkheidszin.
Je bent reeds zelfstandige of bent bereid dit statuut aan te nemen.
Bij voorkeur reeds ervaring in horeca
Staat open voor raad/begeleiding van clubbestuur
Jobgerelateerde competenties
- De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen
- Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren
- De kassa bij het begin van de werkdag controleren. De kassa-inhoud bij sluiting tellen
- De klanten ontvangen en bestelling van dranken/maaltijden/snacks opnemen
- Voorbereiden snacks/maaltijden
- Events mee uitwerken en organiseren met clubbestuur
- Managen van privé-feesten
- De tafels, toog afruimen
- De betaling van de consumpties/maaltijden/snacks innen
- De bar- en zaaluitrusting in orde houden
- Dagelijks schoonmaken van keuken/sanitair/bar
- Onderhouden van een leuke en aangename sfeer in de club

Internal

Persoonsgebonden competenties
- Klantvriendelijk en positief ingesteld
- Plannen en organiseren
- Communiceren
- Harde werker
- Kunnen samenwerken met clubbestuur/teamplayer
- Ordelijk

Wat bieden we je:
- Een aangename accommodatie met goede infrastructuur/ inrichting op een mooie
locatie in Edegem
- Mogelijkheid om concepten en evenementen uit te werken
- Parkeergelegenheid
- Nodige ondersteuning bij het starten en de gehele uitbatingsperiode
- Kansen/ hulp om een groot succes te maken van de tennisclub
Plaats tewerkstelling
TC ter linden
Willem Herreynstraat 70, 2650 Edegem
Waar en Hoe solliciteren
Via email: bestuur@tcterlinden.be
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