ZOEKT
ZAALMEDEWERKERS
Wie zijn wij?
De place to be om een dagje op een tropische bestemming te vertoeven vindt u terug in Kortrijk. Het
sportieve 50m bad en de talloze recreatiemogelijkheden bieden de perfecte ontspanningsmogelijkheden
voor jong en oud. Het Rest-Eau-Cafe zorgt voor een lekkere hap en een koele dorstlesser na een geweldige
zwemdag.
Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad
Kortrijk, en privé partner Lago, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende
plaatsen in België.

Wie ben jij?
Helikoptervisie
Tijdens je gehele shift ben je zo alert als een arend en zie je makkelijk waar er iets gedaan moet worden.
Voor jou komen er nergens verrassingen tevoorschijn. Je ziet iedere klant als een welgekome gast en je
zet alles in het werk om deze optimaal te bedienen. Je besteedt ook met veel plezier aandacht aan de
kinderen die graag in ons zwembad vertoeven.

Organisatietalent
Geen enkele drukte kan jou van slag brengen. Als stressbestendige en klantgerichte persoon ga je
kalm en overzichtelijk te werk. Verder bezit je ook een klein commercieel kantje om bezoekers van net
dat ietsje meer te overtuigen.

Resultaatgerichtheid
Orde en netheid zijn van groot belang, jij maakt alles spic en span. Service en klantgerichtheid zijn
begrippen die je hoog in het vaandel draagt.

Expertise
Bedienen en opdienen vormen geen probleem voor jou. Ook wanneer je deze expertise nog niet
optimaal bezit, sta je open om zo veel en zo goed mogelijk bij te leren om je job optimaal te kunnen
uitvoeren.

Commitment
Je bent plichtsbewust en hebt zin voor verantwoordelijkheid. Je job is een belangrijk deel in je leven
dat je met hart en ziel uitvoert.

Aanpassingsvermogen
Flexibele uren schrikken jou niet af. Bij problemen reageer je telkens consequent, beheerst en
respectvol.

Wat ga je doen?
Je hoofdtaak is het opnemen, bedienen, afrekenen en afruimen van de bestellingen van de bezoekers van
het Rest-eau-Café. Ook de mise-en-place onder handen nemen zal tot jouw takenpakket behoren. Verder
ben je verantwoordelijk voor een verzorgde en propere omgeving die bezoekers uitnodigt een lekker
drankje en hapje te nuttigen. Drankbestellingen handel je volledig zelf af, terwijl je eetbestellingen tijdig
en correct doorgeeft aan de keuken.
Als proactieve medewerker ben je attent voor de noden van de bezoeker en handel je klachten op een
respectvolle en effectieve manier af. De verantwoordelijke ondersteunt je in al je taken.

Wat bieden wij?
Je komt terecht in een team waar collegialiteit centraal staat. Er heerst een bijzonder goede werksfeer en
ook de omgeving is aangenaam om in te vertoeven. Wij bieden jou een uitdagende job met ruime
verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en dynamische omgeving. Door het ruime
takenpakket en de vele evenementen wordt de job gekenmerkt door variatie. Het loonpakket is conform
de loonvoorwaarden in het paritaire comité 302.

Meer info of interesse?
Wil je meer info over Lago? Neem dan zeker een kijkje op onze website http://www.lago.be/
Wil je solliciteren voor deze functie? Ga naar: www.werkenbijlago.be

