Zaalmedewerker

Bedrijfsdetails

Lago Gent Rozebroeken opende in 2011 haar deuren . Dit internationaal toonaangevend subtropisch zwemparadijs heeft
een sportief en recreatief aanbod: een 50m sportbad, een familievriendelijk recreatiebad, een buitenbad met uitgebreide
wellnessfaciliteiten met schoonheidssalon. Daarnaast vind je nog onze omni- & balsporthal, dans- & gevechtzaal. Ons
gastronomisch aanbod: een brasserie met binnen- en buitenspeeltuin en een zwemmersterras. Kortom, alles om een
perfecte ontspanningsdag te bieden.
Het centrum wordt in een PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen enerzijds, als publieke partner de Stad
Gent en anderzijds Lago Group met als aandeelhouders 6, in zwembaden gespecialiseerde, bedrijven.
Zin om enkel in de zomer te werken of liever een hele loopbaan te ontwikkelen? Ga je liever voltijds, deeltijds, flexi of
als jobstudent aan de slag? Geen probleem! Bij Lago kan dat allemaal! Als flexibele werkgever zoeken wij samen met jou
naar de optimale samenwerking.

Functie

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 horecamanager ondersteund je in al je taken.

Profiel

Helikopterview
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.
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 spik 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
Een 6-dagenweek en flexibele uren schrikken jou niet af. Bij problemen reageer je telkens consequent, beheerst en
respectvol.

Aanbod

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 en bevat

een mooi pakket extralegale voordelen!
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