Eerste Rangkelner Zoo Antwerpen/Elisabeth Catering
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.

Ons zaal- en keukenteam garandeert een hoogstaande catering op een unieke locatie, voor kleine en grote events
van 100 tot 2000 couverts. Wij ontvangen gasten in onze vernieuwde congreszalen en in onze prachtige tuinen.
De combinatie architectuur en exotische dieren in de nabijheid verzekeren een uitzonderlijke ervaring.

•

Je superviseert de werkzaamheden van de kelners bij evenementen en banketten. Deze gaan grotendeels
door in het Elisabeth Center Antwerp, maar kunnen ook plaatsvinden in de tuinen en locaties van Zoo
Antwerpen en Planckendael.

•

Je verdeelt de taken. Je begeleidt de medewerkers. Je controleert de mise-en-place.

•

Je neemt actief mee deel aan de bediening van klanten. Je waakt er over dat de huisregels nauw
opgevolgd worden. Je waarborgt een klantvriendelijke en kwalitatieve bediening.

•

Je houdt toezicht op het voorkomen van het personeel en de orde en netheid op de eventlocatie.

•

Je beantwoordt vragen van klanten en lost problemen op waar nodig.

PROFIEL
•

Je hebt relevante ervaring in banqueting en events.

•

Je genoot bij voorkeur een horeca opleiding.

•

Je kent de regels van de kunst. Je bent gevoelig voor details.

•

Je spreekt vloeiend Nederlands. Je hebt een goede kennis van zowel het Engels als het Frans.

•

Je bent bereid om te werken in een variabel regime, met frequent werk op weekends en/of avonden.

AANBOD
•

Je werkt voltijds met een contract van onbepaalde duur.

•

Je komt terecht in een boeiende job in een unieke omgeving. Je wordt deel van een vriendelijk en
informeel team.

•

Je werkplaats is bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is parking voorzien te Planckendael indien je
met de wagen komt.

•

Je kan ’s middags lunchen in onze restaurants.

•

Je kan rekenen op tal van extra legale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering, pensioensparen,
premies voor zondag of nachtwerk, terugbetaling woon-werk verkeer, en een KMDA abonnement).

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

