VACATURE
HORECA MEDEWERKER/MEDEWERKSTER
24U OF 40U

BEN JIJ GEPASSIONEERD DOOR HORECA EN ZOEK
JIJ EEN THUIS WAAR HET WERK EEN HOBBY WORDT?
KAN JIJ COCKTAILS SHAKEN ALS DE BESTE
EN PLATEAU’S DRAGEN DOOR EEN VOLLE ZAAK?
KUN JE ALS EEN ECHTE BARISTA
KOFFIES OP EEN PERFECTE MANIER SERVEREN?
ZOEK JE EEN FULLTIME OF PARTTIME JOB MET VARIATIE MAAR OOK
MET STANDVASTIGHEID?
DAN BEN JIJ DE PERSOON DIE WE ZOEKEN!
NA ONZE OVERNAME ZOEKEN WIJ EEN
GOEDLACHSE EN GEDREVEN COLLEGA DIE ZOWEL IN DE ZAAL,
ACHTER DE TOOG ALS OP HET TERRAS KAN WERKEN.
FULLTIME OF PARTTIME, JIJ BENT WELKOM.
JIJ GAAT SAMEN MET ONS HET COSMOCAFÉ NAAR
EEN NIEUW NIVEAU TILLEN EN ALS EEN GEWAARDEERD
EN DUURZAAM MERK OP DE MARKT ZETTEN.

WELKE KWALITEITEN JE NODIG HEBT
ZIE JE OP DE VOLGENDE PAGINA.
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Profiel

We zoeken een enthousiaste en goedlachse
medewerker/medewerkster die op zoek is
naar een leuke job in de horeca branche.
Sociale intelligentie, gevoel voor humor,
leergierigheid, zelfstandigheid en
gedrevenheid zijn enkele eigenschappen
die bij ons hoog in het vaandel staan.
In het Cosmocafé willen wij een staminé
creëren. Een thuisgevoel voor de klanten
maar ook voor het personeel.
Als onze nieuwe collega sta jij in contact
met alle klanten en draag jij het concept
mee uit.
Het Cosmocafé verhaal begint bij jou.
Als jij de juiste Cosmoticaan bent, dan blijft
het niet alleen bij de Grote Markt 66.
We willen ook naar buiten treden.
Van Sint-Truiden tot Peru, van vidée tot
pindasaus, van wijn tot een Old Cuban en
van student tot bediende.

Om deze functie goed te kunnen vervullen, heb je:
Ervaring achter de toog en ben je een duizendpoot in de zaal;
Ogen en oren die elk apart kunnen functioneren. Luister goed maar kijk
nog beter;
Verstand van zaken. Horeca is net zoals voetbal, iedereen denkt er
verstand van te hebben;
De expertise om kwaliteit voorop te stellen;
Een commerciële instelling en een oplossingsgerichte werkwijze;
Flexibele mentaliteit;
Een teamspirit;
Interesse om zowel overdag als ’s nachts te werken;
Stalen zenuwen die jou nooit in de steek laten.

Daarnaast verwachten we dat je:
Affiniteit hebt met cocktails maken, de perfecte stella-pint kan tappen en
als volwaardige barista voor de dag kan komen;
Communicatief vaardig bent;
Proper en georganiseerd werkt;
Initiatiefrijk bent maar ook zelfstandig je plan kan trekken;
Goed luistert naar zowel je klanten als je verantwoordelijken;
Klantvriendelijk, geduldig en correct handelt en je een
probleemoplossend en analyserend vermogen hebt;
Een medewerker/medewerkster die ons elke dag verrast;
Be ready!

Wat bieden wij?
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Het Cosmocafé, een concept dat nog verder ingekleurd mag worden;
Een marktconform loon;
Een werkweek van 24 of 40 uur dat verschillend in de zomer en
winter is.
Een vast uurrooster per maand zodat je naast werken ook kan genieten
van het leven. Life is short, make the best of it;
Een goede werksfeer met geweldige collega’s;
Een hardwerkend team met veel ruimte en vrijheid voor eigen ideeën;
Grotere plannen dan enkel het Cosmocafé;
Een unieke toonzettende werkomgeving;
Een functie voor een bepaalde tijd van (1 jaar) met ingang vanaf eind april
met optie op een contract voor onbepaalde tijd;
Omringing door ware horeca professionals waar jij volop jouw talenten
kan laten ontplooien.
*De inschaling van de functie is afhankelijk van jouw kennis, ervaring en opleiding voor
een 24 of 40-urige werkweek.

Ben jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je CV en motivatie naar quirine@moviamo.be en verras ons!

Is dit niet de vacature die past bij jouw kwaliteiten?
Stuur dan een e-mail met je C.V. en de motivatie waarom je toch in ons team past naar info@cosmocafé.be.

www.cosmocafe.be

https://www.linkedin.com/company/cosmo-cafe

