Domein Roosendael zoekt een dynamische café-uitbater
Uit onze missie:
Roosendael vzw is de exploitant van een pluralistisch jeugdverblijfcentrum en tegelijk ook een 'openmonumentenvereniging'. Haar activiteiten situeren zich op de voormalige abdijsite Roosendael te Sint-KatelijneWaver. Deze waardevolle site is een essentieel element in de werking.
De vereniging vat haar maatschappelijke rol ruim op. De rode draad in haar werking is het ondersteunen en
versterken van waarden die van belang zijn voor de samenleving van nu en straks: solidariteit, duurzaamheid,
historisch besef.

Het fietscafé:
Ons café is een ontmoetingsplaats voor vaste klanten, voorbijgangers, fietsers, mensen uit de buurt,
cultuurliefhebbers, concertliefhebbers, natuurliefhebbers, … Het is ook de poort tot het historische Roosendael
en het jeugdverblijf. Niet voor niets werd het verkozen tot mooiste plekje van Sint-Katelijne-Waver.

De job:
 Je bent gastgericht.
Dat wil zeggen dat je:
 hoffelijk, voorkomend en welgemanierd bent naar anderen;
 uitspraken vermijdt als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 ook ongevraagd extra service biedt;
 onderzoekt hoe je je gasten adequaat en optimaal kan helpen.
 Je beschikt over de nodige dosis creativiteit.
Dat wil zeggen dat je:
 nieuwe werkwijzen, producten, activiteiten, bedenkt en ontwikkelt;
 komt met nieuwe ideeën die passen in het geheel van Roosendael;
 trends en ontwikkelingen weet te vertalen naar nieuwe producten en/of diensten.
 Je bent representatief voor Roosendael.
Dat wil zeggen dat je:
 je presenteert naar alle bezoekers, zowel van het café als van het domein, als vertegenwoordiger van
Roosendael;
 handelt naar de visie van Roosendael;
 steeds handelt op een voorkomende wijze.
 Je bent betrouwbaar, integer en nauwkeurig.
Dat wil zeggen dat je:
 zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie;
 beloften en afspraken nakomt;
 staat voor wat je zegt;
 de kassa elke dag nauwkeurig afsluit en de juiste documenten bezorgt aan de boekhouding.
 Je toont inzet.
Dat wil zeggen dat je:
 niet tevreden bent met een gemiddelde prestatie;
 pas stopt als het werk klaar is;
 er voor zorgt dat het café en het terras op orde staan.

 Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van het café.
Dat wil zeggen dat je:
 de eindverantwoordelijke bent voor de (personeels)administratie, de bestellingen, het stockbeheer en
de financiën van het fietscafé;
 kostenbewust omgaat met het aanwerven en inzetten van jobstudenten, flexi-medewerkers, extra’s, …;
 je bijkomende personeelsleden (flexi, student, extra, …) aanstuurt;
 de keuken netjes houdt;
 de regels van de voedselveiligheid naleeft en controleert;
 je maandelijks verslag uitbrengt aan de centrumverantwoordelijke.

Wat we bieden:









een competitief loon (relevante ervaring en de verantwoordelijke functie worden gevalideerd);
een functie met verantwoordelijkheid;
eco-cheques;
een verplaatsingsvergoeding;
werken in een mooie, rustgevende omgeving;
werken in een klein dynamisch team;
een uitgebouwd netwerk van jobstudenten en flexi-medewerkers met de nodige ervaring;
de uitdaging om van café Roosendael een succes te maken;

