
10/11/2020
Horeca manager (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: VDAB 61655690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Exploitant d'équipement sportif

Durée du contrat : du 01/03/2021 au 30/06/2021

Secteur d'activité : Autres activités sportives

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Jouw team ontvangt de hotelgasten in een familiale sfeer en
zorgt voor een perfect verblijf. Jij bent de persoon waar men
graag naartoe komt om zijn straffe fietsverhalen te vertellen
bij een krachtige koerskoffie, een koersbier van het vat en
een sportieve, welverdiende hap. De beleving staat bij Café
Coureur centraal en dient contstant bewaakt te worden.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Exploitant d'équipement sportif

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De dagelijkse werking organiseren en toepassen
(uurroosters, onthaal van het publiek, gebruik van
infrastructuur, ...)

• De activiteiten van een bedrijf coördineren:
Wellnesscentrum

• Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen

• De activiteiten van een team coördinerenActies ter
ondersteuning van het personeelsbeheer uitvoeren
(aanwerving, opleiding, ...)
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• Het onderhoud van de uitrusting, het materiaal of de
installaties controlerenDe nood aan vernieuwing of
herstelling vaststellen

• De activiteitengegevens analyseren (aantal bezoekers,
inkomsten, ...)Een jaarlijkse evaluatie maken en mogelijke
evoluties herkennen

• Een organisatie boekhoudkundig en administratief
beheren

• Preventief of correctief basisonderhoud van machines of
uitrustingen uitvoeren

• Klanten informeren over de diensten van de
organisatieTickets verkopen

• De procedures voor veiligheid en hygiëne uitwerken of
aanpassenDe toepassing van deze procedures
controlerenTechnische ondersteuning bieden aan het
personeel

• De activiteiten van een bedrijf coördineren:
Vakantiehuisjes

• Je bent gemotiveerd en wil mee groeien met ons
ambitieus concept.

• Je bent een leider met sterke communicatieve en
delegerende vaardigheden.

• Je bent graag tussen de mensen, iemand die entertaint en
beschikt over het nodige ‘rock-’n-roll’-gehalte.

• Je bent flexibel en schuwt bvb het werken tijdens het
weekend niet.

• Je bent gepassioneerd door wat je doet.

• Je hebt minstens 5 jaar voltijdse ervaring.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : A durée déterminée

Salaire : Een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen en
prestatiegerichte groeimogelijkheden.Een leidinggevende
functie waarin je mee kan schrijven aan het verhaal van een
uniek en ambitieus concept.

Contact

Nom de la personne : Dhr. Thomas Lantmeeters
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E-mail : thomas@cafecoureur.cc
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