Coördinator Restaurants Zoo Antwerpen

FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19e-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke ZOO Planckendael en ZOO Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het gloednieuwe Elisabeth Center Antwerp,
concertzaal & congrescenter.

•

Je organiseert en coördineert de werking van onze restaurants te Zoo Antwerpen. Je rapporteert aan de
Manager F&B Site Zoo & Planckendael.

•

Je stuurt samen met je teamverantwoordelijken de vaste en tijdelijke restaurantmedewerkers aan. Je
werft nieuwe medewerkers aan en leidt ze op. Je coacht en ondersteunt jouw personeel op de werkvloer.

•

Je volgt de personeelsplanning, bestellingen en procedures op om de vooropgestelde doelstellingen
inzake dienstverlening, personeelskost en voedingskost te realiseren.

•

Je zoekt duurzame en lange termijn oplossingen voor problemen en knelpunten. Dit zowel op het vlak
van voeding, als personeel, als werkmateriaal.

•

Je zorgt voor de nodige goedkeuringen op vlak van HACCP, veiligheid en tewerkstelling.

•

Je bent de communicatiespil tussen jouw medewerkers en de andere afdelingen van de KMDA. Je brieft
en informeert tijdig alle betrokken partijen.

PROFIEL
•

Je beschikt over uitgebreide ervaring in een gelijkaardige functie.

•

Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring. Je hebt ervaring met het coachen van werknemers en
studenten. Je hebt kennis van personeelsplanning.

•

Je kan op een analytische en vooruitziende manier situaties doorgronden. Je kan acties ondernemen om
problemen te voorkomen en een efficiënte werking van de afdeling te verzekeren.

•

Je bent flexibel, zowel in het uitvoeren van taken als in het aanwezig zijn op variabele uren en dagen.
Weekendwerk is voor jou geen probleem.

AANBOD
•

Je werkt voltijds met een contract van onbepaalde duur.

•

Je komt terecht in een boeiende job in een unieke groene omgeving.

•

Naast loon en extra legale voordelen (bedrijfswagen, parkingabonnement, smartphone, laptop,
hospitalisatieverzekering, pensioensparen) krijg je een KMDA abonnement en bijkomende voordelen
met betrekking tot het bezoeken van andere dier-/pretparken.

SOLLICITEREN
Interesse ? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen.

